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1.W katalogu stawek maksymalnych wskazano w kategorii pozostałych kosztów szkoleń kwoty
maksymalne za materiały szkoleniowe( podręczniki itp.) w wysokości 80-150zł.
Pytanie beneficjenta brzmi, czy wskazane widełki kwotowe odnoszą się do materiałów
szkoleniowych dotyczących szkoleń skierowanych do nauczycieli, czy limit ten dotyczy także
materiałów uczestników zajęć – czyli uczniów?
W odpowiedzi na pytanie pragniemy poinformować, że pozycja „materiały szkoleniowe” w tabeli
„pozostałe koszty szkoleń” wskazana w Katalogu przykładowych wydatków kwalifikowanych w ramach
konkursu dla Osi Priorytetowej 8 stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu dotyczy jedynie
kosztów szkoleń dla nauczycieli. Jednocześnie przypominamy, że wszelkie wydatki w projekcie
dedykowane uczniom muszą być kwalifikowane zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

2. Wyjaśnienie kwestii zawartej w regulaminie konkursu dotyczącej wskaźników.
Pytanie beneficjenta. Na stronie 23 w/w regulaminu podano wyjaśnienie dotyczące kompetencji
oraz wskazano, iż:
„… uczestnika można uwzględnić w ww. wskaźniku, jeżeli zda formalny egzamin potwierdzający
zdobyte kwalifikacje. (…) Egzamin musi zostać przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję.
Tym samym zdanie egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego przez organizatora i otrzymanie
zaświadczenia o ukończeniu kursu, nie jest tożsame z uzyskaniem kwalifikacji”
Jaka instytucja jest instytucją uprawnioną do egzaminowania w zakresie kompetencji miękkich
(kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa).
Zaznaczyć pragnę, iż w planowanym projekcie wykorzystane zostaną programy szkoleń
licencjonowane przez naszą macierzystą jednostkę udzielającą nam licencji na wykorzystanie
programów?
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu IZ
RPO Lubuskie - 2020 informuje, iż zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Konkursu wskaźnik ten
obejmuje jedynie osoby, które w ramach odbytych szkoleń zdadzą formalny egzamin potwierdzający
nabycie kwalifikacji. Egzamin musi zostać przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję, tj.
przez instytucję posiadającą stosowne uprawnienia nadane jej w drodze akredytacji przez uprawniony
do tego podmiot (instytut egzaminacyjny). Brak spełnienia powyższego warunku wyklucza możliwość
uznania kwalifikowalności kosztów konkretnego szkolenia.
Oznacza to, że szkolenia proponowane w ramach projektu muszą prowadzić do zdobycia przez ich
uczestników kwalifikacji i kompetencji, które mogą zostać zmierzone w ramach przeprowadzonego
zgodnie ze stosowną akredytacją przez podmiot do tego uprawniony - egzaminu zewnętrznego.
3. Jakie załączniki do wniosku wymagane są na etapie aplikowania? W każdym punkcie
dokumentacji jest mowa o "załącznikach - jeśli dotyczy", a nigdzie nie są wymienione wymagane
załączniki do wniosku na etapie składania wersji elektronicznej i papierowej.
Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu Sekcja X – Załączniki – z sekcji tej
korzystamy w przypadku gdy w Regulaminie konkursu zostały wskazane dokumenty, które należy
załączyć do składanego wniosku. Z Regulaminu konkursu dla działania 8.2.3 RPO nie wynika
obowiązek składania załączników do wniosku aplikacyjnego.

4. Czy mogę objąć pomocą (grupa docelowa) dzieci z klas "0" szkoły podstawowej kwalifikującej
się do wsparcia?
Kształcenie na poziomie szkoły podstawowej rozpoczyna się od klasy I, także klasa „0” to jeszcze
edukacja przedszkolna.

5 Jaka jest prawidłowa odpowiedź w polu 2.4.3 "forma własności partnera" w przypadku gdy
partnerem jest publiczna szkoła podstawowa? JST?
W polu 2.4.3 we wniosku aplikacyjnym w Lokalnym Systemie Informatycznym 2020 – Forma własności
partnera – w przypadku gdy partnerem jest publiczna szkoła podstawowa wybieracie Państwo JST,
ponieważ szkoła nie posiada osobowości prawnej, a jej organem prowadzącym jest jednostka
samorządu terytorialnego (gmina).

