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Wprowadzenie 

Niniejsza procedura określa zasady naboru Grantobiorców w ramach projektu Lokalne 
Ośrodki  Wiedzy  i  Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.02.14.00-00-1001/19 
realizowanego przez Towarzystwo Amicus w partnerstwie  z Gminą Miasta Gdynia, 
Starostwem Powiatowym w Sierpcu oraz Firmą Edukacyjną Lubichowianka. Użyte w 
procedurze pojęcia oznaczają: 

1) Dni  robocze  - dni z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych  od pracy w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy; 

2) Grant - środki finansowe programu operacyjnego, których mowa w art. 35 ust. 

5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, które 
Grantodawca  powierzył Grantobiorcy, na  realizację zadań  w ramach  umowy   
o powierzenie grantu; 

Maksymalna wysokość grantu wynosi 250 000,00 zł, zaś maksymalna kwota 
grantu w ramach niniejszego naboru, przeznaczona na utworzenie jednego 
LOWE  wynosi 175 000,00 zł. 

3) Grantodawca – Towarzystwo Amicus, które realizuje projekt pt. Lokalne Ośrodki  
Wiedzy  i  Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego określony we wniosku o 
dofinansowanie projektu nr POWR.02.14.00-00-1001/19. Projekt realizowany w 
partnerstwie z Gminą Miasta Gdynia, Starostwem Powiatowym w Sierpcu oraz 
Firmą Edukacyjną Lubichowianka  

4) Grantobiorca – organ  prowadzący  szkołę lub placówkę systemu oświaty 
(publiczne i niepubliczne) w  rozumieniu  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty, wybrany w drodze otwartego naboru (konkursu grantowego), z 
którym została podpisana umowa o powierzenie grantu. Grantobiorcą nie może 
być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie 
art. 207 ust. 4 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych albo na 
innej podstawie, w szczególności orzeczeń sądów; 

5) Konkurs grantowy – otwarty konkurs grantowy na wybór organów 
prowadzących szkoły do powierzenia grantu na utworzenie i funkcjonowanie 
Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w środowisku lokalnym prowadzony na 
podstawie Procedury; 

6) Podmiot aplikujący – podmiot, który złożył wniosek aplikacyjny w ramach 
konkursu grantowego; 

7) Procedura – niniejsza Procedura naboru Grantobiorców w ramach Projektu; 

8) Projekt – Projekt pt. Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji 
dla dorosłych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.02.14.00-00-
1001/19. 
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Rozdział I Cel Projektu oraz cel Konkursu grantowego 

Celem Projektu jest zwiększenie udziału dorosłych w edukacji, poprzez uaktywnienie i 
zaangażowanie osób dotychczas biernych, nieuczestniczących w jakichkolwiek 
zorganizowanych formach edukacji. Projekt zakłada wykorzystanie szkół i placówek 
systemu oświaty, jako lokalnych centrów organizowania i animowania pozaformalnej 
edukacji dorosłych - Lokalnych Ośrodków  Wiedzy  i  Edukacji  (LOWE).  W  ramach  
Projektu  założono  wypracowanie i przetestowanie modelu LOWE. Szczegółowy opis 
modelu, w tym wymagane efekty realizacji przedsięwzięcia, które będzie realizowane na 
podstawie umowy o powierzenie grantu, zostały określone w Załączniku nr 1 do 
Procedury. 

Do zadań Grantobiorcy będzie należało w szczególności: 
 

1) Przeprowadzenie   diagnozy   potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej i 
rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych w społeczności lokalnej, na 
terenie której będzie funkcjonował LOWE oraz ocena potencjału szkoły do 
pełnienia funkcji LOWE Diagnoza potrzeb edukacyjnych będzie dotyczyć grupy 
docelowej LOWE, tj. rodziców lub opiekunów dzieci realizujących obowiązek 
szkolny oraz osób dorosłych z następujących grup, z uwzględnieniem 
uwarunkowań lokalnych: 
a) osoby dorosłe ze społeczności lokalnych w tym uzależnione od form pomocy 

społecznej i wsparcia rodziny;  
b) osamotnione; 
c) nieposiadające wsparcia edukacyjnego, społecznego, integracyjnego;  
d) nie pracujące, nie uczące się, bez doświadczenia zawodowego;  
e) w wieku niemobilnym;  
f) pracujące chcące podwyższyć swoje kompetencje ważne w poszukiwaniu 

lepszej pracy lub poprawy swojej pozycji w miejscu pracy; 
g) pozostałe chcące skorzystać z oferty LOWE, w zależności od 

zdiagnozowanych problemów ekonomicznych i społecznych w tym osób 
niepełnosprawnych 

h) OzN, korzystające z oferty LOWE na podstawie diagnozy ich potrzeb z 
uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej i rynku pracy 

2) Przygotowanie oferty edukacyjnej wynikającej z diagnozy potrzeb grupy docelowej 
LOWE, o której mowa w pkt. 1. 

3) Uruchomienie  i  prowadzenie  Lokalnego  Ośrodka  Wiedzy  i  Edukacji  zgodnie z 
modelem LOWE opracowanym w ramach Projektu przy szkole wskazanej przez 
Grantobiorcę. 

4) Udzielanie wsparcia na rzecz aktywizacji edukacyjnej grupy docelowej LOWE. 

5) Promocja LOWE wśród społeczności lokalnej. 

6) Monitorowanie działalności LOWE w okresie obowiązywania umowy o 
powierzenie grantu. 

7) Przygotowanie sprawozdań z działalności LOWE w okresie obowiązywania 
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umowy o powierzenie grantu. 
8) Rozliczenie udzielonego grantu.  
9) Współpraca z Grantodawcą w zakresie związanym z wdrażaniem modelu LOWE  w 

ramach Projektu nr POWR.02.14.00-00-1001/19 pt. „Lokalne Ośrodki  Wiedzy  i  
Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych”. 

 
Szczegółowy zakres obowiązków Grantobiorcy zostanie określony w umowie o 
powierzenie grantu, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Procedury, ponadto na 
zakres zadań realizowanych przez Grantobiorcę wynika z powołanego wyżej opisu 
modelu. 
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Rozdział II Zasady oceny i tryb aplikowania o granty, procedura 
odwoławcza 

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie i organizację konkursu grantowego w ramach 
Projektu jest Towarzystwo Amicus Umowy w przedmiocie powierzenia grantu zostaną 
zawarte przez Grantodawcę. 

Towarzystwo Amicus ogłosi 1 nabór główny plus jeden nabór Grantobiorców 
uzupełniający. 

Ogłoszenie o naborze Grantobiorców wraz z Procedurą naboru zostaną opublikowane 
na stronie internetowej Towarzystwa Amicus nie później niż 15.02.2020 r.  

Podstawową formą komunikacji pomiędzy Towarzystwem Amicus a podmiotami 
zainteresowanymi aplikowaniem jest forma elektroniczna. 

W terminie do 31.05.2020 r. podmioty zainteresowane aplikowaniem mogą zadawać 
pytania do Procedury naboru (wzór zapytania określa załącznik nr 4 do Procedury). 
Pytania można przesyłać drogą elektroniczną na adres 
edukacja@towarzystwoamicus.pl Towarzystwo Amicus nie odpowiada na pytania do 
Procedury zadawane w innej formie niż elektroniczna. Odpowiedzi na pytania będą 
udzielane nie później niż w terminie 3 dni roboczych od wpływu pytania na 
elektroniczną skrzynką pocztową. 

Odpowiedzi na pytania będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej 
Towarzystwa Amicus. Opublikowane odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich 
podmiotów aplikujących. Towarzystwo Amicus nie jest zobowiązany do udzielania 
odpowiedzi na pytania, które wpłynęły po 31.05.2020 r. 

Wnioski aplikacyjne należy składać w terminie 01.04.2020 – 31.05.2020 r. do  godziny  
15.30  w  formie  elektronicznej  bez  wymaganych  podpisów, w wersji edytowalnej na 
adres edukacja@towarzystwoamicus.pl oraz papierowej, parafowanej na każdej 
stronie opatrzonej podpisem osób uprawnionych do złożenia wniosku (osobiście, 
pocztą, przesyłką kurierską ) na adres Towarzystwa Amicus: ul. Brukowa 28 lok. 8, 15-
889 Białystok. Wnioski aplikacyjne otrzymane po terminie lub przesłane na niewłaściwe 
adresy nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do podmiotów aplikujących. 

Do dnia upływu terminu składania wniosków podmiot aplikujący może wycofać lub 
zmienić wniosek aplikacyjny. Do wycofania lub zmiany wniosku aplikacyjnego stosuje się 
odpowiednio zasady takie jak przy złożeniu wniosku aplikacyjnego, w tym, że  w  e-mailu  
oraz  w  korespondencji  pisemnej  należy  wyraźnie  wskazać,  że  chodzi  o wycofanie 
lub zmianę wniosku aplikacyjnego. 

W przypadku zmiany wniosku aplikacyjnego podmiot aplikujący jest zobowiązany 
przesłać wraz z informacją o zmianie wniosku nową wersją wniosku aplikacyjnego. 

 

mailto:edukacja@towarzystwoamicus.pl
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Podmiot aplikujący może złożyć tylko jeden wniosek aplikacyjny. 

Nabór Grantobiorców będzie otwarty (ciągły), do czasu zakwalifikowania 20 podmiotów 
do pełnienia funkcji LOWE. W sytuacji wyłonienia wyznaczonej liczby wniosków 
aplikacyjnych w pierwszym terminie rekrutacji, nabór zostanie zakończony 31.03.2020 r. o  
godzinie 15:30. 

W przypadku małej liczby wniosków aplikacyjnych (mniej niż 20) dopuszcza się możliwość 
przedłużenia terminu składania wniosków. Informacja o terminie przedłużenia lub 
zakończenia rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu 
www.towarzystwoamicus.pl .  

Ocena formalna zostanie przeprowadzona przez pracowników Towarzystwa Amicus w 
terminie 7 dni roboczych od zamknięcia terminu naboru (termin może ulec wydłużeniu 
w przypadku wezwania do uzupełnienia braków formalnych). 

Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona zgodnie z kryteriami określonymi w 
rozdziale IV Procedury. 

Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona na podstawie raportów z 
przeprowadzonych przez organy ubiegające się o grant diagnoz potrzeb społeczności 
lokalnych w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób 
dorosłych oraz potencjału szkół/placówek do pełnienia funkcji LOWE. 

Oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych dokonuje Komisja Oceniająca złożona z 
czterech ekspertów - po jednym przedstawicielu z ramienia Lidera i partnerów. Każdy z 
ekspertów dokona indywidualnej oceny wniosku aplikacyjnego. Maksymalna liczba 
punktów wynosi 100 pkt. Lista rankingowa zostanie sporządzona według liczby 
uzyskanych punktów od największej liczby do najmniejszej. 

Lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie internetowej Towarzystwa Amicus 
nie później niż 01.07.2020 r. 

W terminie 30 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia konkursu podmiot aplikujący może 
wnieść odwołanie od oceny. Każdy podmiot aplikujący ma prawo wglądu w 
dokumentację związaną z oceną jego wniosku aplikacyjnego. Wnosząc odwołanie jest 
zobowiązany wskazać konkretne punkty oceny eksperta, z którymi się nie zgadza. 
Wnoszą odwołanie podmiot aplikujący nie może zmieniać treści wniosku aplikacyjnego 
ani  wskazywać  nowych   informacji   i   danych,   których   nie   zamieścił   uprzednio w 
formularzy wniosku aplikacyjnego. Odwołanie jest rozpatrywane przez Komisję 
Oceniającą w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu. Niezwłocznie po rozpatrzeniu 
wszystkich odwołań Towarzystwo Amicus publikuje ostateczną listę rankingową na 
swojej stronie internetowej. 

Z 20 najwyżej ocenionymi organami prowadzącymi zostaną podpisane umowy o powie- 
rzenie grantu. Wzór umowy określa załącznik nr 2 do Procedury. Wraz z umową 
Grantobiorca będzie zobowiązany od podpisania deklaracji o nie ubieganiu się o inny 
grant w ramach innego projektu realizowanego w wyniku konkursu numer 
POWR.02.14.00-00-IP.02-00-001/19 na następujący typ operacji: Zwiększenie dostępu 
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osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie w ramach Osi Priorytetowej 
II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 
Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Wzór deklaracji określa załącznik nr 3 do 
Procedury. 

Przed podpisaniem umowy dopuszcza się negocjacje pomiędzy podmiotem aplikującym 
a Grantodawcą w zakresie ostatecznego kształtu wniosku aplikacyjnego, w szczególności 
budżetu tak aby odpowiadał on warunkom wynikającym z niniejszej Procedury    w tym 
pozwolił osiągnąć cel określony w załączniku nr 1 do Procedury. Treść tak 
ukształtowanego  wniosku   aplikacyjnego   będzie   stanowiła   załącznik   do   umowy o 
powierzenie grantu. 

W przypadku niedojścia do zawarcia umowy z którymkolwiek z organów prowadzących 
lub późniejszego rozwiązania umowy z Grantobiorcą/cami dopuszcza się zwarcie umowy 
o powierzenie grantu z podmiotem/tami znajdującym/cymi się na kolejnych miejscach 
listy rankingowej (zgodnie z kolejnością). 
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Rozdział III Kryteria oceny formalnej wniosków 
aplikacyjnych 

Weryfikacji wniosków aplikacyjnych pod względem formalnym dokonują pracownicy 
Towarzystwa Amicus. Wniosek aplikacyjny będzie oceniany pod kątem następujących 
kryteriów: 

1. Czy wniosek aplikacyjny został złożony przed podmiot będący organem 
prowadzącym szkołę w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty TAK/NIE 

2. Czy wniosek aplikacyjny w wersji papierowej został parafowany i podpisany przez 
osoby upoważnione do reprezentacji organu prowadzącego szkołę? TAK/NIE 

3. Czy wniosek aplikacyjny zawiera zgodę dyrektora szkoły na przystąpienie szkoły do 
projektu i jego realizację? TAK/NIE 

4. Czy podmiot aplikujący złożył tylko jeden wniosek aplikacyjny? TAK/NIE 
5. Czy szkoła  wskazana do pełnienia roli LOWE zostanie utworzona na terenie gminy 

miejskiej, wiejskiej lub wiejsko-miejskiej, w której nie utworzono LOWE w 1 edycji 
konkursu LOWE ( w latach 2017-2018)? TAK/NIE 
Lista dotychczas utworzonych LOWE  znajduje się w załączniku nr 8 – załącznik nr 11  
do Regulaminu konkursu POWR.02.14.00-00-IP.02-00-001/19 

6. Czy podmiot aplikujący złożył oświadczenia zamieszczone we wniosku 
aplikacyjnym? TAK/NIE 

7. Czy wniosek aplikacyjny został napisany, w języku polskim, pismem komputerowym? 
TAK/NIE 

8. Czy złożono wersję elektroniczną i papierową wniosku aplikacyjnego oraz czy obie 
wersje są tożsame treściowo? TAK/NIE 

9. Czy złożona wersja elektroniczna została złożona w formie edytowalnej? TAK/NIE 

10. Czy wniosek aplikacyjny jest kompletny? TAK/NIE 

11. Czy przedstawiony budżet mieści się w maksymalnej wysokości Grantu oraz czy 
zostały zachowane proporcje podziału Grantu, o którym mowa w Procedurze? 
TAK/NIE 

12. Czy przedstawiony budżet nie zawiera błędów lub omyłek rachunkowych? TAK/NIE 
13. W przypadku organów typu INNE (stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, 

Organizacje wyznaniowe, Inne jednostki, w tym jednostki administracji centralnej 
dodatkowym) kryterium dostępu jest minimum 5 lat (rozumianych jako rok szkolny) 
doświadczenia w prowadzeniu szkoły w okresie przed złożeniem wniosku na konkurs. 
SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA 

 
Weryfikacja danych zawartych we wniosku aplikacyjnym następują na podstawie 
oświadczeń złożonych  przez  podmiot,  danych  z  powszechnie  dostępnych  rejestrów i 
ewidencji w tym – zamieszczonych w KRS, ewidencji działalności gospodarczej, Rejestrze 
Szkół i Placówek Oświatowych oraz danych BIP podmiotów aplikujących. 

Z zastrzeżeniem, wskazanych niżej wyjątków, w przypadku braków formalnych wzywa 
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się  podmiot  aplikujący  drogą   e-mailową   do   złożenia   poprawionego   wniosku   (w 
wersji elektronicznej i papierowej) w terminie nie krótszym niż 3 dni roboczych od daty 
wezwania. Jeżeli podmiot aplikujący nie uzupełni braków w wymaganym terminie 
wniosek podlega odrzuceniu. 

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku aplikacyjnego podmiot aplikujący 
zostanie wezwany do wycofania jednego z wniosków aplikacyjnych. 

W przypadku nieprzekazania którejś z wersji wniosku aplikacyjnego (elektronicznej lub 
papierowej) przed upływem terminu składania wniosków, wniosek aplikacyjny podlega 
odrzuceniu bez wezwania do uzupełnienia braków. 

Podstawową formą komunikacji z podmiotem aplikującym jest forma e-mailowa. W 
takiej formie następuje wezwanie do uzupełnienia braków formalnych. Zatem w 
przypadku niewskazania we wniosku aplikacyjnym adresu e-mailowego do kontaktu 
wniosek aplikacyjny podlega odrzuceniu bez wezwania do uzupełnienia braków. 
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Rozdział IV Kryteria oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych 

 

Kryteria wyboru grantobiorców (max. liczba pkt: 100) ze względu na: 

1. charakter organu prowadzącego (jst, inne organy prowadzące, powiaty): 

 gmina wiejska, powiat ziemski 20pkt 

 gmina miejsko-wiejska, powiat grodzki 15pkt 

 gmina miejska, miasto na prawach powiatu (w przypadku jeśli nie będzie możliwości 
uruchomienia LOWE w gminie wiejskiej albo miejsko-wiejskiej) 5pkt 

2. jeden z poniższych obszarów ze zdiagnozowanym problemem grup defaworyzowanych, 
na którym znajduje się dany organ prowadzący 20pkt: 

 obszary zdegradowane zgodnie z definicja znajdująca się w art. 9 Ustawy o 
rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku, Dz.U. z 2018 r. poz.1398 

 obszary popegeerowskie 

 obszary powojskowe 

 obszary poprzemysłowe 

 obszary o największych potrzebach w zakresie edukacji dorosłych 

3. dominująca działalność LOWE na rzecz aktywizacji kobiet 15pkt 

4. zapewnienie udziału i dostępu OzN do oferty LOWE 15pkt 

5. prowadzenie aktywnej współpracy z co najmniej jednym podmiotem z otoczenia 
społeczno-gospodarczego tj. pracodawcą, organizacją pracodawców, przedsiębiorców, 
instytucjami rynku pracy, szkołami wyższymi, instytucjami opieki społecznej, zdrowia, 
kultury, partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi 10pkt 

6. Aktywność edukacyjna szkoły dla osób dorosłych/społeczności lokalnej 0 - 5 pkt 

7. Wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy społeczności lokalnej 0 - 5  pkt. 

8. Wstępna analiza potrzeb/problemów w zakresie działań na rzecz aktywności 
edukacyjnej osób dorosłych 0 - 5 pkt. 

9. Szacowana kwota grantu i przeznaczenie grantu 0 - 5 pkt. 

 
Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w oparciu o dane zamieszczone we 
wniosku aplikacyjnym,  poprzez weryfikację  wskaźników określonych w  kryteriach 
wskazanych przez podmiot aplikujących oraz na podstawie raportów z 
przeprowadzonych przez organy ubiegające się o grant diagnoz potrzeb społeczności 
lokalnych w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób 
dorosłych oraz potencjału szkół/placówek do pełnienia funkcji LOWE. 
Eksperci są również uprawnieni do weryfikacji  informacji  zawartych  w  aplikacjach  z  
powszechnie  dostępnymi  danymi  i informacjami urzędowymi, rejestrami itp. 
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Rozdział V Informacja o maksymalnej wysokości oraz o 
przeznaczeniu grantu 

Granty mogą zostać przeznaczone wyłącznie na finansowanie wydatków na 
przygotowanie i uruchomienie LOWE zgodnie z opracowanym przez Grantodawcę 
modelem. 

Grantobiorcy przy ponoszeniu wydatków w ramach grantu nie stosują Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020, z tym że niedopuszczalne jest finansowanie w ramach grantu kosztów 
administracyjnych związanych z wdrażaniem grantów w rozumieniu rozdziału 8.4. pkt 2 
powołanych Wytycznych.  

Maksymalna wysokość grantu dla jednego LOWE wynosi 175 000,00 zł. Każdy grant 
będzie wypłacany w trzech transzach - pierwsza transza w 2020r. i kolejne w 2021r. Co 
najmniej 61% wnioskowanej kwoty grantu Grantobiorca musi przeznaczyć na koszty 
działalności bezpośredniej LOWE (wydatki związane z angażowaniem prowadzących, 
materiały szkoleniowe, wyżywienie, żywność, przejazdy, itp.). 

Pozostała część grantu może być przeznaczona na: 
 
- diagnozę potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji 
kluczowych osób dorosłych w społeczności lokalnej, na terenie której będzie funkcjo- 
nował  LOWE  oraz  ocena  potencjału  szkoły  do  pełnienia  funkcji  LOWE  zgodnie     z 
metodologią określoną w Załączniku nr 1 do Procedury - do 4% wnioskowanej kwoty 
grantu; 

- wydatki związane z adaptacją i wyposażeniem pomieszczeń w których będzie 
prowadzona działalność LOWE, w tym wydatki związane z dostosowaniem pomieszczeń 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zakupem środków trwałych oraz  
wartości niematerialne i prawne na potrzeby wsparcia grupy docelowej LOWE. Wydatki 
te powinny wynikać z przeprowadzonej analizy potrzeb szkoły wyznaczonej do pełnienia 
roli LOWE - do 14% wnioskowanej kwoty grantu; 

- na funkcjonowanie sekretariatu LOWE, w tym rekrutację uczestników LOWE - do 14% 
wnioskowanej kwoty grantu; 

- na wydatki dotyczące promocji oferty edukacyjnej LOWE w środowisku lokalnym - do 
7% wnioskowanej kwoty grantu; 

Ostateczny kształt budżetu Grantobiorcy zostanie sprecyzowany w umowie o powie- 
rzenie grantu. Ostateczny  budżet  zostanie wypracowany  wspólnie przez Grantodawcę 
i  Grantobiorcę,  po  zasięgnięciu  opinii  pozostałych   Partnerów  Projektu,  w  oparciu o 
zasady wskazane w niniejszym rozdziale, Regulamin konkursu numer POWR.02.14.00-
00-IP.02-00-001/19 na następujący typ operacji: Zwiększenie dostępu osób dorosłych do 
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różnych form uczenia się przez całe życie w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi 
dla uczenia się przez całe życie, treść Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego  oraz  Funduszu  Spójności  na  lata  2014-2020 w  zakresie    w  
jakim  definiują  koszty  administracyjne oraz innych przepisów o dokumentów 
określających zasady realizacji i finansowania projektów granowych finansowanych lub 
współfinansowanych ze środków wspólnotowych. 
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Rozdział VI Informacja o trybie wypłacania grantu 

Granty będą wypłacane w trzech transzach: 
 

 I transza – rok 2020  – w wysokości 50 % grantu  z przeznaczeniem na 
uruchomienie LOWE, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu 

 II transza –  rok 2021 – w wysokości 40 % grantu  na funkcjonowanie LOWE  na 
okres  2021, po zatwierdzeniu raportu składanego przez Grantobiorcę, 

 III transza – rok 2021 – w wysokości 10 % grantu po zatwierdzaniu przez 
Grantodawcę sprawozdania obejmującego działania realizowane w ramach 
transzy II 

Okresem końcowym realizacji  przedsięwzięcia  realizowanego  na  podstawie  umowy  
o powierzenie grantu jest 30.11.2021 r. 

Warunkiem rozliczenie środków grantu lub transzy będzie złożenie przez Grantobiorcę 
łącznie następujących dokumentów: 

 sprawozdania z wykonania działań w ramach danej transzy grantu; 

 protokołu odbioru wypracowanego rezultatu  (efektu) lub efektu cząstkowego    
(z opisem osiągniętych efektów) przedsięwzięcia realizowanego na podstawie 
umowy o powierzenie grantu, podpisany przez obydwie strony umowy o 
powierzenie grantu. 

Grantobiorca rozlicza wydatki metodą rozliczania za rezultat (efekty). 

Szczegółowe warunki przekazania, rozliczenia i zwrotu niewykorzystanego albo 
nierozliczonego grantu/transzy grantu określi umowa o powierzenie grantu (patrz wzór 
określony w Załączniku nr 2). 
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Rozdział VII Zmiana wysokości i przeznaczenia grantu 

Grantodawca nie przewiduje zwiększenia przyznanej kwoty Grantu. Zmiana wysokości   
oraz przeznaczenia grantu wymaga zgody Grantodawcy i dokonywana jest w formie 
wymaganej dla zmiany umowy o powierzenie grantu. Zmiana przeznaczenia grantu nie 
może naruszać ogólnych zasad podziału kwoty grantu wynikających z niniejszej 
Procedury oraz zasad przeznaczania grantu wynikających z Regulaminu konkursu numer 
POWR.02.14.00-00-IP.02-00-001/19 na następujący typ operacji: Zwiększenie dostępu 
osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie w ramach Osi Priorytetowej 
II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 
Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie oraz z treści innych przepisów i 
dokumentów określających zasady realizacji i finansowania projektów grantowych 
wskazanych we wzorze umowy o powierzenie grantu, stanowiącej załącznik nr 2 do 
niniejszej procedury. 
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Rozdział VIII Zmiana umowy o powierzenie grantu 

Zmiana umowy o powierzenie grantu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Ponieważ wzór umowy stanowi załącznik do Procedury zmiana umowy nie 
może dotyczyć istotnych postanowień umowy. Zmianę postanowień umowy uznaje się 
za istotną jeżeli: 

 zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru w pierwotnym 
brzmieniu; 

 nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastę- 
pujących okoliczności: 
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w Procedurze 

to w naborze Grantobiorców wzięliby lub mogliby wziąć udział inni 
wykonawcy lub przyjęto by wnioski aplikacyjne innej treści; 

b)  zmiana znacznie  zmniejsza  zakres  świadczeń  i  zobowiązań  wynikający z 
umowy o powierzenie grantu. 
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Rozdział IX Zasady dotyczące monitorowania i kontroli 
Grantów 

Grantodawca będzie prowadził stały monitoring wykorzystania grantu oraz postępu 
realizacji zadań. W szczególności Grantodawca dopuszcza możliwość przeprowadzenia 
wizyt monitorujących na miejscu oraz przeprowadzenie badań i ankiet wśród 
uczestników LOWE. Grantobiorca zakłada przeprowadzenie minimum jednej wizyty 
monitorowanej. 

Grantobiorca będzie zobowiązany do umożliwienia Grantodawcy przeprowadzenia 
monitoringu. Monitoring w miejscu funkcjonowania LOWE będzie odbywał się po 
upływie terminu realizacji poszczególnych części Przedsięwzięcia (terminarz 
dostosowany do terminów rozliczenia transzy grantu). Stały monitoring sposobu 
realizacji umowy o powierzenie grantu będzie prowadzony również w ramach Komitetu 
Sterującego Projektu. 

Grantodawca będzie sprawował kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez 
Grantobiorcę, w tym wydatkowania przekazanego grantu Kontrola może być 
przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu do czasu ustania 
obowiązków wynikających z umowy o powierzenie grantu. W ramach kontroli osoby 
upoważnione przez Grantodawcę mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, 
które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, 
oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. 
Grantobiorca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić 
dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie 
określonym przez kontrolującego. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym 
przez Grantodawcę zarówno w siedzibie Grantobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania. 

Grantobiorca jest zobowiązany do poddania się kontroli dotyczącej wykorzystania 
grantu przez podmioty trzecie w zakresie w jakim obowiązek poddania się takiej kontroli  
będzie   wynikał   z   przepisów   prawa   powszechnie   obowiązujących oraz z 
wytycznych w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków 
wspólnotowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji nowe oblicze edukacji dla dorosłych”. 

Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi Priorytetowej  
PO WER, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. 

Rozdział X Zasady dotyczące odzyskiwania Grantów w 
przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami 

Jeżeli na podstawie dokumentów przedkładanych przez Grantobiorcę lub niewywiązania 
się z obowiązku ich przedłożenia lub stwierdzania w wyniku monitoringu lub czynności 
kontrolnych, że grant został wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem 
procedury wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub z umowy  
o powierzenie grantu albo, że grant został pobrany nienależnie, Grantodawca wezwie 
Grantobiorcę do zwrotu całości lub części grantu lub do wyrażenia zgody na 
pomniejszenie wypłaty kolejnej należnej mu części dofinansowania. Do kwoty grantu 
podlegającego zwrotowi Grantobiorca doliczy odsetki liczone jak dla zaległości 
podatkowych w sytuacji gdy z powodu przyczyn leżących po stronie Grantobiorcy na 
Grantodawcę zostanie nałożona korekta finansowa. Grantobiorca zwraca środki grantu 
wraz z odsetkami, na pisemne wezwanie Grantodawcy, w terminie 14 dni 
kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zwrotu na rachunek bankowy 
wskazany przez Grantodawcę w tym wezwaniu tj. na nr:  

64 1240 5211 1111 0010 4564 9742 prowadzony w Banku Polska Kasa Opieki S.A., 
Oddział Białystok, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-091 Białystok. 

albo wyraża zgodę na pomniejszenie wypłaty kolejnej należnej mu transzy grantu. W 
przypadku nie dopełnienia obowiązku zwrotu grantu lub jego części albo w przypadku 
braku zgody na pomniejszenie kolejnej transzy grantu Grantobiorca będzie upoważniony 
do podjęcia wszelkich innych działań służących wyegzekwowaniu należności. 

Szczegółowe zasady postępowania w sprawie odzyskiwania grantów w przypadku ich 
wykorzystania niezgodnie z celami określi umowa o powierzenie grantu (patrz wzór 
umowy stanowiący załącznik nr 2 do Procedury). 
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Rozdział XI Zabezpieczenie Realizacji Umowy 
 

Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy o powierzenie grantu jest składany przez 

Grantobiorcę, nie później niż w dniu podpisania umowy o powierzenie grantu weksel in 

blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco. 

Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy o powierzenie grantu następuje 

na wniosek Grantobiorcy pod warunkiem: 

1) ostatecznego rozliczenia umowy o powierzenie grantu, tj. po zatwierdzeniu 

sprawozdania końcowego z realizacji przedsięwzięcia, 

2) Zwrotu środków niewykorzystanych przez Grantobiorcę, 

3) po upływie okresu trwałości Projektu lub rezultatów. 

Naturalnym sposobem windykacji należności jest realizacja weksla. W razie braku 

możliwości zrealizowania tej drogi postępowania, strony dopuszczają możliwość 

postępowania administracyjnego lub sądowo-administracyjnego. 

Jednostki sektora finansów publicznych nie są zobligowane do składania weksla in blanco 

wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco. 
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Rozdział XII Prawa autorskie 

Grantobiorca zobowiązuje się do przeniesienia na Grantodawcę wszelkich autorskich 
praw majątkowych do utworów stworzonych w okresie obowiązywania Umowy o 
powierzenie grantu, która stanowi załącznik nr 2 niniejszej Procedury. 

1. Grantobiorca oświadcza, iż: 
1) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 

wypracowanych w ramach realizowanego przedsięwzięcia; 
2) utwory, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie naruszają praw majątkowych ani 

osobistych, ani dóbr osób trzecich oraz są samodzielnymi i oryginalnymi 
utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231); 

3) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby mu przeniesienie 
autorskich praw majątkowych na Grantodawcę; 

4) autorskie prawa majątkowe nie są przedmiotem zastawu lub innych praw na 
rzecz osób trzecich i zostają przeniesione na Grantodawcę bez żadnych 
obciążeń. 

2. Grantobiorca oświadcza i zapewnia, iż autorzy utworów nie będą wykonywali 
przysługujących im praw osobistych w sposób ograniczający Grantodawcę 
w wykonywaniu praw do utworów. 

3. Grantobiorca zobowiązuje się do nierejestrowania, jako znaków towarowych, w 
imieniu własnym lub na rzecz innych podmiotów, utworów graficznych lub słownych 
stanowiących elementy utworu. 

4. Grantobiorca przenosi na rzecz Grantodawcy całość przysługujących mu autorskich 
praw majątkowych do utworów stworzonych w okresie obowiązywania umowy 
o powierzenie grantu. 

5. Przeniesienie przez Grantobiorcę autorskich praw majątkowych na Grantodawcę do 
utworów obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną 
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 
utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów nie jest ograniczone pod 
względem celu rozpowszechniania utworów, ani też pod względem czasowym, 
ilościowym i terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone przez Grantodawcę na 
inne podmioty bez żadnych ograniczeń. 

7. Grantobiorca przenosi na Grantodawcę wyłączne prawo zezwalania na wykonanie 
zależnego prawa autorskiego (do rozporządzania i korzystania z opracowań utworów 
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w nieograniczonym zakresie, a w szczególności w zakresie pól eksploatacji 
wskazanych w ust. 5 powyżej) do utworów bądź ich części.  

8. W przypadkach, w których którykolwiek z utworów jest programem komputerowym 
lub modyfikacją programu komputerowego, przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do niego następuje w zakresie określonym w art. 74 ust. 4 Prawa 
autorskiego.  

9. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że 
Grantodawca może udzielać prawa do korzystania z utworów na zasadach wolnych 
licencji. 
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Rozdział XIII Załączniki do Procedury stanowią jej integralną 
część 

Załącznik 1 – Opis modelu funkcjonowania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) 

Załącznik 2 – Wzór umowy o powierzenie grantu 

Załącznik 3 – Deklaracja Grantobiorcy o nie ubieganiu się o inny grant w ramach innego 
projektu realizowanego w wyniku konkursu numer POWR.02.14.00-00-IP.02-00-001/19 
na następujący typ operacji: Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form 
uczenia się przez całe życie w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne 
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się 
przez całe życie. 

Załącznik 4 – Wzór zapytana do Procedury naboru  

Załącznik 5 – Wniosek aplikacyjny 

Załącznik 6 – Wzór karty oceny formalnej 

Załącznik 7 – Wzór karty oceny merytorycznej 

Załącznik 8 - Lista dotychczas utworzonych LOWE – załącznik nr 11 do Regulaminu 
konkursu POWR.02.14.00-00-IP.02-00-001/19 


