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05.05.2020r. 

 

Pytanie 

Mam pytanie, czy jeśli chcemy przygotować LOWE dla jakiejś 

gminy, to czy organ prowadzący oraz szkoła partnerka musi się 

tam znajdować?  

  

Czy istnieje możliwość przygotowania wniosku dla gminy, 

strzelam Subkowy jeśli nasza szkoła oraz organ prowadzący jest 

z Gminy Tczew? Chodzi o to, że po prostu czujemy większa 

potrzebę pracy właśnie w regionie gminy subkowy.  

 

 

Odpowiedź: 

Szkoła jest zawsze zarejestrowana w SIO, co oznacza że podstawowym obszarem działania jest gmina, w której 

placówka funkcjonuje. W ramach LOWE może objąć oddziaływaniem mieszkańców innych gmin, niemniej 

działania są przypisane do gminy, na terenie której prowadzi działalność edukacyjną. 

 

 

Pytanie 

Rozumiem, czyli reasumując - jeśli chcemy objąć działaniem 

inna gmine, możemy to zrobić.  

Ale we wniosku mamy opisać problemy gminy w której 

istniejemy i jesteśmy jako szkoła, czy gminy której chcemy 

objąć? Czy może możemy opisać i to i to? 

 

 

 

Odpowiedź: 

Odbiorcami LOWE mogą być również osoby z innych gmin, jednakże we wniosku prosimy opisać sytuację gminy, 

do której należy Państwa szkoła (tam powinny być prowadzone działania LOWE). 

08.05.2020r. 

 

 

 

 

Pytanie 

Jesteśmy szkołą podlegającą pod Stowarzyszenie, 

w związku z tym mamy kilka pytań. 

1. Czy nasza szkoła może wziąć udział w projekcie? 

2. Nasza miejscowość nie jest duża, mamy niewielu uczniów, ale 

w powiecie Mrągowskim nie ma jeszcze LOWE. Czy są szanse na 

zdobycie grantu dla tak małej szkoły? 

 

Odpowiedź:  

1. Czy nasza szkoła może wziąć udział w projekcie? 

Tak. Szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie jak najbardziej kwalifikuje się do wzięcia udziału w projekcie. 

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. 
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2. Nasza miejscowość nie jest duża, mamy niewielu uczniów, ale w powiecie Mrągowskim nie ma jeszcze 

LOWE. Czy są szanse na zdobycie grantu dla tak małej szkoły? 
 

Wielkość szkoły nie ma znaczenia i nie podlega ocenie. Potencjał i możliwości placówki zgłoszonej do pełnienie 

funkcji LOWE oceniane będą na podstawie opisanych we wniosku działań, które szkoła zrealizowała na 

przestrzeni ostatnich 2 lat - tj. zrealizowane szkolenia/kursy, akcje, projekty, konkursy, stosowane przez szkołę 

metody kształcenia i aktywizacji uczniów. Wielkość szkoły i liczba uczniów nie ma w tym przypadku większego 

znaczenia. Istotne jest, aby Państwo opisali we wniosku jak uruchomienie i funkcjonowanie LOWE w powiecie 

Mrągowskim wpłynie na rozwój społeczny i gospodarczy w wymiarze lokalnym. Należy również pamiętać o 

specyfice grupy docelowej LOWE (z oferty LOWE powinno skorzystać minimum 200 osób) - dokładnie ją 

określić oraz przedstawić diagnozę problemów grup defaworyzowanych znajdujących się a obszarze działania 

organu prowadzącego.  

11.05.2020r. 

 

 

Pytanie 

Czy wymagana jest minimalna i maksymalna liczba osób do 

objęcia wsparciem po uruchomieniu LOWE? 

 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie załącznikiem nr 1 do Procedury Naboru Grantobiorców Model funkcjonowania LOWE -  pkt 10. Grant 

i procedura grantowa - Zakres wsparcia w ramach projektu grantowego minimalna liczba osób do objęta 

wsparciem to 200 osób dorosłych z grup potencjalnych odbiorców LOWE. 

Maksymalna liczba osób nie została określona.  

14.05.2020r. 

 

Pytanie 

1. Czy Niepubliczna Policealna Szkoła Plastyczna (bez 

uprawnień publicznej, wpisana do rejestru szkół prowadzonego 

przez Centrum Edukacji Artystycznej przy MKiDN) może brać 

udział w projekcie  

“Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji nowe oblicze edukacji dla 

dorosłych”?  

2. Gdzie znajdę wytyczne jakie organizacje mogą brać udział w 

tym projekcie? 

 

 

Odpowiedź: 

1. Czy Niepubliczna Policealna Szkoła Plastyczna (bez uprawnień publicznej, wpisana do rejestru 

szkół prowadzonego przez Centrum Edukacji Artystycznej przy MKiDN) może brać udział w 

projekcie “Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji nowe oblicze edukacji dla dorosłych”? 

Każda szkoła zarejestrowana w systemie SIO kwalifikuje się do wzięcia udziału w projekcie. Jednakże zgodnie z 

Procedurami Naboru Grantobiorców (Rozdział III, ust. 13), w przypadku 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.  

Wszystkie Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji mogą zostać utworzone na terenach gmin miejskich, wiejskich i 

miejsko-wiejskich, na których nie utworzono takich Ośrodków w ramach I edycji konkursu. Aktualna lista gmin 

oraz lista dotychczas utworzonych LOWE wraz z podaniem ich lokalizacji stanowią załącznik nr 8 do Regulaminu. 
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Przed złożeniem wniosku prosimy również o sprawdzenie czy Państwa szkoła znajduje się w gminie, w której nie 

powstał do tej pory LOWE. 

 

2. Gdzie znajdę wytyczne jakie organizacje mogą brać udział w tym projekcie? 

Rozumiemy, że ma Pani na myśli nawiązywanie współpracy i partnerstwa LOWE z podmiotami z otoczenia 

społecznego i gospodarczego? Szczegółowe informacje dotyczące nawiązywania partnerstwa w ramach LOWE 

znajdzie Pani w załączniku nr 1 do Regulaminu – Model funkcjonowania LOWE – rozdział 2 Partnerstwo na 

rzecz LOWE.  

19.05.2020r. 

 

Pytanie 

mam pytanie dotyczące kosztorysu a konkretnie stawki brutto za 

wynagrodzenie za 1 godz. dla wykładowcy/instruktora. Czy są 

jakieś limity? 

 

Odpowiedź: 

Maksymalna stawka wynagrodzenia wykładowcy/instruktora nie została określona w Regulaminie. Cena za 1 

godzinę szkolenia (uzależniona od tematyki i zakresu wsparcia) powinna być adekwatna do stawki rynkowej 

odpowiadającej średniemu wynagrodzeniu za godzinę na terenie gminy, w której Państwo działacie. 

Wynagrodzenie trenerów zalicza się do kosztów działalności bezpośredniej LOWE - łącznie z materiałami 

biurowymi/szkoleniowymi, wyżywieniem i innymi wydatkami związanymi ze wsparciem działań edukacyjnych 

oraz funkcjonowaniem LOWE. Proszę mieć na uwadze, aby co najmniej 61 % wnioskowanej kwoty grantu zostało 

przeznaczone na towary/usługi związane z bezpośrednią działalnością LOWE. 

20.05.2020r. 

 

Pytanie 

Czy fundacja realizująca w ramach działalności statutowej 

zadania z zakresu edukacji oraz posiadająca doświadczenie w 

realizacji projektów EFS może partnerować gminie w staraniach 

o grant LOWE? Jeśli tak, to czy partnerstwo powinno być 

zawiązane w oparciu o zapisy art. 33 ustawy wdrożeniowej? 

 

Odpowiedź: 

Partnerstwo powinno być opisane we wniosku zatem jeżeli fundacja będzie miała zadania finansowane w ramach 

projektu powinna być wyłoniona w postępowaniu; jeżeli ma być partnerem, który nie będzie miał w ramach tego 

projektu przepływów finansowych wystarczy podpisany list intencyjny ze szkołą. Jeżeli w trakcie realizacji 

projektu okaże się, że fundacja powinna zostać włączona w działania finansowane z projektu, trzeba co do zasady 

wybrać ją w konkursie lub wyłonić w innym postępowaniu zg. z PZP. 


