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13.02.2020 r. 

Pytanie: 

 

 

Załącznik nr 5 – wniosek 

aplikacyjny 

 

Czy w ramach procedury naboru grantobiorców w 

ramach powyższego konkursu wnioski mogą składać 

niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego? 

Organem prowadzącym placówkę w takim przypadku 

jest osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą. 

  

 

Odpowiedź: 

Tak. W ramach niniejszego konkursu wnioski aplikacyjne mogą składać wszystkie placówki 

systemu oświaty – w tym niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, których organem 

prowadzącym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Jednakże - zgodnie z 

Procedurami Naboru Grantobiorców (Rozdział III, ust. 13) - w przypadków placówek, których 

organem prowadzącym jest organ inny niż JST, kryterium dostępu wynosi 5 lat (rozumianych 

jako rok szkolny) doświadczenia w prowadzeniu szkoły w okresie przed złożeniem wniosku na 

konkurs. 

 

18.02.2020 r. 

Pytanie: 

 

 

Procedura naboru, rozdział V. 

 

W dokumentacji nie znalazłam informacji na temat 

kwalifikowalności walidacji i certyfikacji. Czy w 

ramach konkursu przewidują Państwo możliwość 

przeznaczania środków finansowych pozyskanych w 

ramach grantu na certyfikację i walidację? Chodzi mi 

głównie o kwalifikacje rynkowe funkcjonujące w 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

 

 

Odpowiedź: 

Przewiduje się finansowanie wydatków poniesionych na wartości niematerialne i prawne (na 

potrzeby wsparcia grupy docelowej LOWE), w związku z czym koszty poniesione na 

certyfikację i walidację będą uznane za kwalifikowane. Jednakże tylko w sytuacji, w której 

będą się wiązały z działalnością bezpośrednią LOWE (tzn. z ofertą szkoleń edukacyjnych 

wynikających z raportu diagnozy potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju 

kompetencji kluczowych osób dorosłych). 
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24.02.2020 r. 

Pytanie: 

 Czy jeżeli w diagnozie wskazane zostaną kwalifikacje 

włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a 

szkoła nie będzie dysponowała zapleczem technicznym i 

merytorycznym, do realizacji tego typu szkoleń, to w 

ramach wydatków na wartości niematerialne i prawne 

będzie mogła w ramach partnerstwa lokalnego z inną 

instytucją np. szkoleniową, ngo, czy też Wojewódzkim 

Urzędem Pracy, przeznaczyć część środków na 

pozyskanie statusu instytucji certyfikującej dla jednego 

z partnerów (koszt 10 tyś. zł), lub na włączenie 

kwalifikacji do ZSK (w tym przypadku 2 tyś zł na opis i 

5 tyś. na wniosek o uzyskanie statusu IC)? A później, 

dodatkowo przeznaczać środki na walidację i 

certyfikację beneficjentów LOWE?  

 

 

Odpowiedź: 

Nie przewidujemy w dotacji wydatków partnerów, co oznacza, że jedynie organ prowadzący 

placówkę może nabyć taką certyfikację. 

 


