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1 10.3.1 Czy realizując  Typ projektu 1c należy spełnić łącznie wszystkie wymienione działania wymienione w przypisie 1.?

Beneficjent realizując typ operacji 1c-zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego powinien spełnić warunki 

określone w przypisie 1. W przypisie zawarto niezbędne elementy programu zewnętrznego wsparcia szkoły oraz katalog działań możliwych do 

zrealizowania w ramach projektu. Charakter prowadzonych działań powinien wynikać bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy.  

Treść przypisu wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020.  Wytyczne dostępne są na stronie https://www.mir.gov.pl/media/5068/Wytyczne_edukacja_02_06.pdf

2 10.3.1

Na stronie 10 regulaminu w przypisie dolnym nr 1 podpunkt b) pojawia się zapis: "zapewnienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej 

może obejmować tworzenie regionalnych systemów informacji edukacyjno-zawodowej". Proszę o udzielenie informacji czym jest regionalny 

system informacji edukacyjno-zawodowej? Czy zapis ten oznacza, że projekt obejmujący doradztwo zawodowe w szkole ma zapewnić 

jednocześnie stworzenie takiego regionalnego systemu czy może ma się w niego wpisywać? jeżeli ma się wpisywać w taki system, to jakie 

wymogi formalne musi spełnić? Czy są ogólnodostępne wytyczne w tym zakresie?

Nie ma obowiązku tworzenia regionalnego systemu informacji edukacyjno-zawodowej w każdym projekcie składanym w ramach konkursu. 

Projekt może obejmować działania polegające na stworzeniu takiego systemu, lub polegające na skorzystaniu z usług takiego systemu, jeżeli 

istnieje. Należy podkreślić, iż zakres wsparcia oferowanego w ramach projektu powinien wynikać z analizy indywidualnej sytuacji szkoły lub 

placówki systemu oświaty i odpowiadać na jej specyficzne potrzeby. 

Nie istnieje definicja regionalnego systemem informacji edukacyjno-zawodowej, ale są określone warunki, które należy spełnić, aby taki system 

stworzyć. 

3 10.3.1

W przypisie dolnym nr 1 znajduje się zapis: " (...) współpracę z KOWEZiU 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". ; Poproszę o wyjaśnienie czy Wnioskodawca na etapie 

przygotowania wniosku ma formalnie zagwarantować taką współpracę? Czy chodzi tutaj o udostępnienie KOWEZiU powstałych materiałów 

oraz wykorzystanie w projekcie materiałów, które są udostępnione na oficjalnej stronie KOWEZiU?

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu nie ma obowiązku formalnego potwierdzania współpracy z KOWEZiU w zakresie 

doskonalenia kadry systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wnioskodawca powinien 

jednak zadeklarować i wskazać zakres współpracy w treści wniosku. Zakres przedmiotowej współpracy jest indywidualny dla każdego projektu i 

powinien wynikać z diagnozy potrzeb. Zakres wskazany w przypisie ma charakter otwarty. 

4 10.3.1

W przypisie dolnym nr 1  jest zapis: " (...) tworzenie i rozwój wojewódzkiej sieci współpracy doradców i instytucji". Czy to oznacza, że 

realizacja projektu ma zakładać tworzenie i rozwój takiej sieci? A może ma wpisywać się w jej założenia? Czy są ogólnodostępne materiały 

opisujące to zagadnienie? Ponadto czy: "współpraca z instytucjami wojewódzkimi na rzecz rozwoju doradztwa edukacyjno - zawodowego w 

regionie" ma być sformalizowana już na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie?

W projekcie, w którym założono realizację programów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego na 

poziomie regionalnym, obowiązkowym elementem jest współpraca z instytucjami wojewódzkimi na rzecz rozwoju doradztwa edukacyjno - 

zawodowego w regionie, w tym tworzenie i rozwój wojewódzkiej sieci współpracy doradców i instytucji. 

W przypadku tworzenia sieci konieczne jest zawiązanie formalnego partnerstwa i umieszczenie takiej informacji we wniosku

5 10.3.1

W przypisie dolnym nr 1  jest zapis: "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". Czy to oznacza, że 

diagnoza stanu szkoły w zakresie doradztwa zawodowego powinna zostać przygotowana przy współpracy takiego doradcy?

Tak, diagnoza stanu szkoły w zakresie doradztwa zawodowego, o której mowa w przypisie 1, pkt h) powinna zostać przygotowana przy 

współpracy takiego doradcy.

6 10.3.1

W przypisie dolnym nr 1  jest zapis: "i. 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". Moje pytanie jest następujące: " czy plan ten ma zostać przygotowany w trakcie 

projektu, czy po diagnozie, ale przed rozpoczęciem realizacji projektu?

Opracowanie planu wparcia może zostać przeprowadzone w trakcie realizacji projektu

7 10.3.1 Czy koszty pracy konsultanta-doradcy w przygotowaniu diagnozy oraz planu wsparcia są kosztami kwalifikowalnymi w ramach projektu?

Z uwagi na fakt, że mogą być to elementy projektu – koszty pracy konsultanta-doradcy mogłyby być kosztami kwalifikowalnymi w ramach 

projektu. Nie należy jednak zapominać, że ocena zasadności poniesienia kosztów i ich efektywności jest prowadzona na etapie oceny 

merytorycznej, dlatego planując wydatki, należy pamiętać o tym, że mogą one zostać uznane niekwalifikowalne. 

Kwalifikowalność wydatków - zgodnie z zasadami wskazanymi w Liście najczęściej finansowanych towarów i usług. Lista nie stanowi katalogu 

zamkniętego. W przypadku innych kosztów, lub innej kalkulacji wymagane jest szczegółowe uzasadnienie we wniosku o dofinansowanie.  


