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26 marca 2017 r. IOK ogłosiła konkurs zamknięty numer 
POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18 

na Programy kształcenia nauczycieli, 

dotyczący opracowania i wdrożenia 
programów kształcenia nauczycieli 

na kierunkach realizujących specjalność nauczycielską.

Alokacja na konkurs 200 mln PLN

PROGRAMY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
podstawowe informacje o konkursie

200
mln zł



Nabór wniosków trwa: 

od 26 kwietnia 2018 r. godz. 08:15 do 13 czerwca 2018 r. godz. 14:00 

Wnioski o dofinansowanie są składane wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego 
za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA. 

Zgodnie z zapisami Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla PO WER 2014-2020 
wraz z przesłaniem wniosku w systemie nie jest wymagane jego uprzednie 

podpisanie kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP. 

Nie jest również wymagane przesyłanie do IOK podpisanej wersji papierowej wniosku. 

Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek.

PROGRAMY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
składanie wniosków



PROGRAMY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
kryteria dostępu

L.p. Nazwa kryterium Wyjaśnienie Warunki spełnienia

1.

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa 
publiczna bądź niepubliczna, która nie jest 
w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 
o zgodę na likwidację, ani wobec której 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa 
wyższego nie ogłosił informacji 
o zawieszeniu uprawnień uczelni 
do prowadzenia studiów.

Kryterium zapewnia odpowiednią 
jakość wnioskodawcy oraz 
realizowanych przez niego projektów 
poprzez uniemożliwienie aplikowania 
uczelniom w stanie likwidacji lub 
których uprawnienia do prowadzenia 
studiów zostały zawieszone. 
Uczelnia może złożyć więcej niż jeden 
wniosek w konkursie. 

Najlepiej ująć we wniosku
sformułowanie: 

Uczelnia nie jest w likwidacji, 
nie wystąpiła do MNiSW o zgodę 
na likwidację, a MNiSW nie ogłosił 
informacji o zawieszeniu uprawnień 
uczelni do prowadzenia studiów.



PROGRAMY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
kryteria dostępu

L.p. Nazwa kryterium Wyjaśnienie Warunki spełnienia

2.
Działania w projekcie mogą być realizowane 
wyłącznie na kierunkach studiów 
ze specjalnością nauczycielską.

Kryterium zapewnia możliwość 
wdrożenia programów modelowych 
przez odpowiednio przygotowane 
do tego jednostki.

Wnioskodawca jest zobowiązany 
wyraźnie wskazać w treści wniosku 
nie tylko kierunek studiów, na którym 
program będzie wdrażany, 
ale doprecyzować, iż na kierunku tym 
realizowana jest (lub będzie) 
specjalność nauczycielska i tylko 
studenci tej specjalności stanowić 
będą uczestników projektu.

UWAGA: IOK dopuszcza możliwość realizacji działań na kierunkach 
umożliwiających studentom uzyskiwanie uprawnień nauczycielskich



PROGRAMY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
kryteria dostępu

L.p. Nazwa kryterium Wyjaśnienie Warunki spełnienia

3.

Programy kształcenia 
nauczycieli, realizowane 
w projekcie, muszą być 
opracowane w oparciu o modele
wypracowane w projekcie 
pozakonkursowym Opracowanie 
modelowych programów 
kształcenia nauczycieli.

Modelowe  programy kształcenia nauczycieli (zał. 
12a i 12b do regulaminu konkursu) wypracowane 
zostały przez MNiSW w wyniku realizacji projektu 
pozakonkursowego Opracowanie  modelowych 
programów kształcenia nauczycieli, we 
współpracy z przedstawicielami środowiska 
akademickiego, środowiska pracowników oświaty 
oraz przy aktywnym udziale przedstawicieli 
pracodawców lub organizacji pracodawców.

Najlepiej ująć we wniosku
sformułowanie: 

Programy kształcenia nauczycieli 
w projekcie zostaną stworzone 
w oparciu o modelowe programy 
kształcenia nauczycieli wypracowane 
w projekcie pozakonkursowym 
pn. „Opracowanie modelowych 
programów kształcenia nauczycieli”.



PROGRAMY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
kryteria dostępu

L.p. Nazwa kryterium Wyjaśnienie Warunki spełnienia

4.
Okres realizacji projektu wynosi 
co najmniej 24  miesiące i nie 
przekracza 60 miesięcy.

Projekt musi trwać  minimum  przez okres 
gwarantujący ukończenie kształcenia na 
studiach I lub II stopnia lub na jednolitych 
studiach magisterskich wraz z ukończeniem 
programu kształcenia wypracowanego na 
podstawie efektów projektu pozakonkursowego 
Opracowanie modelowych programów 
kształcenia nauczycieli.

Projekt może obejmować opracowanie 
programu kształcenia na I lub II stopień 
studiów lub w cyklu 3+2. Wdrożenie 
może objąć I lub II stopień studiów 
lub też jednocześnie/równolegle I i II 
stopień studiów (z innymi grupami 
uczestników).

Ważne: projekty muszą zakończyć się 
najpóźniej w 2023 r.



PROGRAMY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
kryteria dostępu

L.p. Nazwa kryterium Wyjaśnienie Warunki spełnienia

5.

Maksymalna wartość projektu wynosi: 
• dla uczelni kształcących do 4000 studentów 

(stan na dzień złożenia projektu) – 4 000 000 PLN, 
• dla uczelni kształcących 4001-12000 studentów 

(stan na dzień złożenia projektu) – 6 000 000 PLN, 
• dla uczelni kształcących powyżej 12000 studentów 

(stan na dzień złożenia projektu) – 12 000 000 PLN.

W przypadku projektu złożonego przez uczelnie 
w partnerstwie, maksymalna wartość projektu zależy 
od sumy liczby studentów (jak powyżej) i nie może 
przekraczać 12 000 000 PLN.

Wskazane limity odnoszą się do każdego 
wniosku. 

Oznacza to, iż mimo że uczelnia może 
złożyć więcej niż jeden wniosek 
w konkursie, to każdy z wniosków może 
mieć wartość maksymalnego możliwego 
limitu dla danej uczelni.

Najlepiej ująć we wniosku 
sformułowanie:

Uczelnia, na dzień złożenia 
projektu, kształci … 
studentów.



PROGRAMY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
kryteria dostępu

L.p. Nazwa kryterium Wyjaśnienie Warunki spełnienia

6.
Średni koszt wsparcia przypadający 
na jednego uczestnika w projekcie 
nie może przekroczyć 30 000 PLN.

Do średniego kosztu przypadającego 
na jednego uczestnika projektu nie wlicza 
się kosztów racjonalnych usprawnień 
w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji 
projektu potrzeby ich zastosowania w celu 
umożliwienia udziału w projekcie osobom 
z niepełnosprawnościami.

Kryterium będzie weryfikowane przez IOK 
na podstawie zapisów wniosku, 
ze szczególnym uwzględnieniem budżetu 
projektu, ale także w trakcie realizacji 
projektu (średni koszt na uczestnika biorąc 
pod uwagę rozliczoną wartość projektu).



PROGRAMY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
kryteria dostępu

L.p. Nazwa kryterium Wyjaśnienie Warunki spełnienia

7.

Wydział uczelni, który będzie realizować 
działania w ramach projektu, nie posiada 
w momencie złożenia wniosku negatywnej 
oceny jakości kształcenia PKA 
na którymkolwiek z kierunków, w ramach 
których będą realizowane działania 
w ramach projektu.

W przypadku realizacji projektu 
w partnerstwie, każda uczelnia 
realizująca projekt  musi spełniać 
wymogi kryterium.

Najlepiej ująć we wniosku sformułowanie:

Kierunki objęte projektem nie posiadają 
negatywnej oceny jakości kształcenia PKA.



PROGRAMY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
kryteria dostępu

L.p. Nazwa kryterium Wyjaśnienie Warunki spełnienia

8.

Programy muszą określać podstawowe 
efekty kształcenia oraz metody ich 
osiągania przez studentów. Programy  
muszą zawierać treści istotne z punktu 
widzenia rozwoju społeczno-
gospodarczego. Stworzone programy 
kształcenia powinny przyczynić się 
również do rozwoju kompetencji 
pedagogicznych, kompetencji 
społecznych studentów. Mają one 
uwzględniać nowoczesne metody 
pedagogiczne oraz zastosowanie 
narzędzi cyfrowych.

Nowy model kształcenia nauczycieli   
powinien opierać się na innowacyjnych, 
programach, nastawionych na jakość.  
Zgodnie z Komunikatem KE „Nowy  
Europejski Program na rzecz 
Umiejętności. Wspólne Działania na 
rzecz  wzmocnienia kapitału ludzkiego, 
zwiększania szans na zatrudnienie i 
konkurencyjności” z  10 czerwca  2016 
r., szczególna  uwaga w  rozwijaniu  
modelu  kształcenia nauczycieli  
powinna być poświęcona 
innowacyjności w pedagogice.

Najlepiej ująć we wniosku 
sformułowanie:

Program/y opracowany/e i wdrożony/e 
w projekcie będą określać podstawowe 
efekty kształcenia oraz metody ich 
osiągania przez studentów. Będzie/dą
zawierać treści istotne z punktu widzenia 
rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Stworzony/ne program/y kształcenia 
będą przyczynić się również do rozwoju 
kompetencji pedagogicznych, 
kompetencji społecznych studentów.



Zawierają: sylwetkę absolwenta, opis efektów kształcenia, proponowane elementy programu 
kształcenia: moduły z proponowaną minimalną liczbą godzin zajęć, zarówno dydaktycznych, 
jak i praktycznych, zasady praktyki studenckiej oraz propozycję realizacji kształcenia (rozdz. IV): 

Projekt modelu zakłada swobodę uczelni we wdrażaniu różnych koncepcji kształcenia nauczycieli […] (wykorzystujących 
dotychczasowe dobre doświadczenia jednostki w tym zakresie, a także testujących działania innowacyjne, 
eksperymentatorskie), pod warunkiem osiągania i sprawdzania założonych w modelu efektów kształcenia przy 
realizacji minimum określonych godzin zajęć dydaktycznych i praktyk. 

Treści kształcenia zapisane w poszczególnych modułach powinny być doprecyzowane zgodnie z przyjętą przez uczelnię 
prowadzącą koncepcją i mogą być realizowane w ramach różnych […] ustalonych przez uczelnię, przedmiotów 
(dopuszcza się przesuwanie treści między modułami, a także ich powtarzanie w różnych zakresach i ujęciach). 

Szczegółowy sposób realizacji zależy zatem od wypracowanej przez jednostkę koncepcji uwzględniającej 
sformułowane w niniejszym dokumencie efekty kształcenia.

PROGRAMY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
modele kształcenia



PROGRAMY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
kryteria premiujące

L.p. Nazwa kryterium Wyjaśnienie
Liczba 

punktów

1.
Uczelnia objęta projektem, na dzień złożenia wniosku, prowadzi 
sformalizowaną i udokumentowaną, co najmniej 12-mies., współpracę 
z pracodawcami w zakresie praktycznych elementów kształcenia.

Nie jest wymagane partnerstwo projektowe. 5

2.
Programy  kształcenia  na kierunkach ze specjalnością  nauczycielską 
realizowane są  przez  jednostki organizacyjne uczelni,  którym  została 
przyznana co najmniej kategoria A (poziom bardzo dobry)

- 5

3. 
Projekt zakłada wykorzystanie zagranicznych rozwiązań w zakresie 
kształcenia nauczycieli.

np. zaangażowanie wykładowców zagranicznych, 
twórców programów kształcenia, wykorzystanie 
sposobów kształcenia, realizacji praktyk… 

5



Definicja Szkoły Ćwiczeń:

Zespół zaplanowanych działań szkół i placówek oraz instytucji służących wspieraniu procesu uczenia 
się nauczycieli i studentów. 

Szkoła ćwiczeń to placówka, gdzie przyszli nauczyciele będą doświadczać praktycznej weryfikacji teorii, 
z którą spotykają się podczas studiów, a obecni nauczyciele będą doskonalić swój warsztat pracy. 

To w takiej placówce student zmierzy się – pod kierunkiem swojego opiekuna – z praktyką 
pedagogiczną: zarówno w zakresie dydaktyki, jak i wychowania. To w takiej placówce nauczyciele będą 
rozwijać swój warsztat pracy i dzielić się swoimi pomysłami z innymi nauczycielami.

SZKOŁA ĆWICZEŃ
propozycja Ośrodka Rozwoju Edukacji

Kontakt:

www.ore.edu.pl

szkolacwiczen@ore.edu.pl



SZKOŁA ĆWICZEŃ
propozycja Ośrodka Rozwoju Edukacji



Jak pracuje szkoła ćwiczeń?

Nauczyciele szkoły 
ćwiczeń

określają swoje zasoby

Uczelnia

określi swoje zasoby 
i potrzeby

Placówki wspomagania 
(PDN, PPP, BP)

określają swoje zasoby

MEN, KO

określają kierunki polityki 
oświatowej na rok szkolny

Placówki wspomagania 
(PDN, PPP, BP)

diagnoza potrzeb szkół i placówek

Cele działania szkoły ćwiczeń na rok szkolny

Planowanie pracy szkoły ćwiczeń





W ramach projektu pozakonkursowego powstało m.in.:

• 40 zestawów materiałów dla czterech obszarów 
przedmiotowych,

• 40 pakietów edukacyjnych dla nauczycieli/studentów,  
z czterech obszarów przedmiotowych

• pakiet merytoryczny/metodyczny opis 
sytuacji/wydarzenia/problemu edukacyjnego 
wraz z komentarzem metodycznym, merytorycznym 
i nagraniem filmowym, materiały multimedialne

• samouczki – 10 kursów e-learningowych



W projekcie zapewniony zostanie udział co najmniej 1 szkoły – szkoły ćwiczeń wraz z 7 szkołami 
współpracującymi oraz:

a) co najmniej jednej placówki z trzech następujących: biblioteka pedagogiczna, poradnia 
psychologiczno-pedagogiczna, placówka doskonalenia nauczycieli i/lub

b) co najmniej jednej instytucji kultury, prowadzącą działania edukacyjne, w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i/lub

c) co najmniej jednej szkoły wyższej w rozumieniu przepisów art. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym.

Jednym z kryteriów premiujących (10 pkt.) jest realizacja w ramach szkoły ćwiczeń kształcenia 
praktycznego dla studentów kierunków nauczycielskich – wspólnie z uczelnią z konkursu PKN

SZKOŁA ĆWICZEŃ
zasady projektów konkursowych MEN



PROGRAMY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
Wskaźniki produktu i rezultatu – obligatoryjne

Liczba osób, 
które podniosły 

kompetencje 
w ramach działań 
uczelni wspartych 

z EFS

Wskaźnik rezultatu Wskaźniki produktu

liczba obiektów 
dostosowanych 
do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami 
[szt.]

może mieć wartość 0

Liczba osób 
objętych wsparciem EFS 
w ramach programów 
kształcenia o profilu 
ogólnoakademickim

lub praktycznym, 
dostosowanych 

do potrzeb gospodarki, 
rynku pracy 

i społeczeństwa

liczba osób objętych 
szkoleniami/doradztwem 
w zakresie kompetencji 

cyfrowych [osoby] 

może mieć wartość 0

liczba podmiotów 
wykorzystujących TIK 

[szt.]

może mieć wartość 0

liczba projektów, 
w których sfinansowano 

koszty racjonalnych 
usprawnień dla osób 

z niepełnosprawnościami 
[szt.].

może mieć wartość 0

Powyższe wskaźniki powinny być wybierane 
z listy rozwijanej.



PROGRAMY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
Standardy kosztów – załącznik nr 7 do regulaminu konkursu

nabycie sprzętu 
niezbędnego 

do prowadzenia zajęć

wynagrodzenie 
opiekuna praktyk 

w placówce

750 PLN 
/praktykant/m-c 
- praktyki ciągłe

70 PLN/godz. 
- praktyki śródroczne

zakwaterowanie 
uczestnika

do 1 500 PLN 
miesięcznie

zwrot kosztów 
dojazdu

według cenników 
operatorów 
komunikacji 
publicznej

wynagrodzenie 
prowadzących 

zajęcia, 
opiekujących się 

studentami podczas 
praktyk, realizacji 

projektów itp. 
– z ramienia uczelni

nabycie materiałów 
zużywalnych

nabycie 
innowacyjnych 

pomocy 
metodycznych, 

narzędzi 
diagnostycznych, 
literatury polskiej 
i zagranicznej itp.



Koszty projektu są przedstawiane we wniosku o dofinansowanie w formie budżetu zadaniowego.

We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać:

• formę zaangażowania i szacunkowy wymiar czasu pracy personelu projektu niezbędnego 
do realizacji zadań merytorycznych (etat/liczba godzin) 

• planowany czas realizacji zadań merytorycznych przez wykonawcę (liczba godzin)

• przewidywane rozliczenie wykonawcy na podstawie umowy o dzieło, co stanowi podstawę 
do oceny kwalifikowalności wydatków na etapie wyboru projektu oraz w trakcie jego 
realizacji.

PROGRAMY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
szczegółowy budżet projektu



Ponadto, Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać we wniosku o dofinansowanie:

• swój potencjał kadrowy, o ile go posiada. 

Potencjał kadrowy to powiązane z beneficjentem osoby, które zostaną zaangażowane 
w realizację projektu, w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, 
które Wnioskodawca oddeleguje do realizacji projektu. 

• kosztów, które rozliczane będą notą obciążeniową – wraz z kalkulacją.

Pod budżetem szczegółowym istnieje możliwość uzasadnienia wszystkich pozycji kosztowych, 
przedstawienia kalkulacji wydatków itp.

PROGRAMY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
szczegółowy budżet projektu



Koszty bezpośrednie – są to koszty dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych 
w projekcie.

Wartość kosztów bezpośrednich – w ramach budżetu zadaniowego – powinna  wynikać  
ze szczegółowej  kalkulacji  kosztów  jednostkowych  wykazanej  we  wniosku  
o dofinansowanie, tj. szczegółowym budżecie projektu.

PROGRAMY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
koszty bezpośrednie



a) koszty personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie 
projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, w tym w szczególności 
koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń,

b) koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki,

c) koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, 
kancelaria, obsługa prawna, w tym ta dotycząca zamówień) na potrzeby funkcjonowania 
jednostki,

d) koszty obsługi księgowej jednostki, 

e) koszty utrzymania powierzchni biurowych związanych z obsługą administracyjną projektu,

PROGRAMY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
koszty pośrednie – katalog zamknięty



f) wydatki związane z prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku 
bankowym lub odrębnego rachunku bankowego,

g) działania informacyjno-promocyjne projektu 

h) amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych)

i) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za 
odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu,

j) koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą 
administracyjną projektu,

k) zakup materiałów biurowych, koszty usług powielania dokumentów,

l) koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy,

m) koszty ubezpieczeń majątkowych.

PROGRAMY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
koszty pośrednie – katalog zamknięty



Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem następujących stawek ryczałtowych:

 25% kosztów bezpośrednich - w   przypadku   projektów   o   wartości   kosztów bezpośrednich 
do 830 tys. PLN włącznie,

 20% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich  
powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie,

 15% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich 
powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie,

 10% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich  
przekraczającej 4 550 tys. PLN.

PROGRAMY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
koszty pośrednie – limity



Wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług (VAT). 
Wydatki te zostaną uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy wnioskodawca nie ma prawnej 
możliwości ich odzyskania.

W projekcie istnieje możliwość rozliczenia uzasadnionych wydatków w ramach cross–financingu. 
Cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć wyłącznie takich 
kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności 
w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami.

PROGRAMY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
wydatki – informacje ogólne



Wkład własny musi zostać sfinansowany ze środków pozostających w dyspozycji wnioskodawcy, 
z zastrzeżeniem, że nie może to oznaczać podwójnego finansowania wydatków, 

o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Wkład własny wnioskodawcy jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, 
przy czym to wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego 

oraz czy wkład własny zostanie wniesiony w ramach kosztów bezpośrednich, 
pośrednich czy w ramach kosztów bezpośrednich oraz pośrednich.

Wkład własny musi wynosić minimum 3% wydatków kwalifikowalnych w projekcie. 

Nie jest dopuszczalne zaokrąglanie w górę wartości de facto niższych od 3%.

PROGRAMY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
wkład własny



W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) 
nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR, 

stosowanie kwot ryczałtowych jest obligatoryjne.

Kurs EUR obowiązuje z dnia ogłoszenia konkursu tj. 26.03.2018 r. 

1 EUR =  4.16700 PLN 

PROGRAMY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
kwoty ryczałtowe



• zabezpieczenie – składają tylko uczelnie niepubliczne.

• dokument stanowiący zabezpieczenie składany jest przez wnioskodawcę najczęściej nie później 
niż w terminie 15 dni roboczych od daty podpisania umowy o dofinansowanie.

• jeśli wartość dofinansowania (wszystkie projekty w ramach Osi PO WER) nie przekracza 10 mln 
PLN – zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

• jeżeli łączna wartość zaliczek wynikająca z umów z IOK przekracza 10 mln PLN zabezpieczenie 
ustanawiane jest w porozumieniu z IOK w jednej lub kilku z form wskazanych w rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich, 

• wysokość zabezpieczenia – równowartości co najmniej 150% najwyższej transzy zaliczki 
wynikającej z umowy o dofinansowanie (harmonogram płatności)

PROGRAMY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy



• obszar realizacji projektu –„cała Polska”.

• Wnioskodawca, oprócz wskaźników obligatoryjnych, powinien wprowadzić wskaźniki specyficzne 
dla danego projektu.

• kryteria oceny, poza kryteriami dostępu i premiującymi, znajdują się w regulaminie konkursu

• wniosek zawiera limity znaków (limity podano w Instrukcji wypełniania wniosku) – ewentualne 
uzupełnienia, dodatkowe uzasadnienia można zamieszczać pod budżetem szczegółowym 
projektu,

• nie uzupełniamy części 3.3 wniosku o dofinansowanie – nawet jeśli wartość projektu 
przekracza 2 mln PLN – zmiana od marca 2018 r.

• ocena merytoryczna: do 60 dni od daty zakończenia naboru wniosków. 
Gdy liczba wniosków przekraczająca 200 lub dużo rozbieżności w ocenie ekspertów 
- termin dokonania oceny merytorycznej może być wydłużany – maks. o kolejne 60 dni

PROGRAMY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
informacje dodatkowe



PROGRAMY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
informacje dodatkowe

dokumentacja konkursowa:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-
nabory/konkurs-nr-powr030100-ip08-00-pkn18/

Roczny Plan Działania na rok 2018:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/dokumenty/plan-
dzialania/

dokumenty PO WER (w tym SZOOP):
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/dokumenty/

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030100-ip08-00-pkn18/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/dokumenty/plan-dzialania/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/dokumenty/
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