Pytania dotyczące konkursu Działania 7.3

1.
Proszę o informację gdzie można znaleźć informację gdzie można
znaleźć wytyczne w zakresie organizacji staży, kursów dot. uczestników
projektu z działania 7.3.
Zgodnie z Regulaminem konkursu:
Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się, których osiągnięcie zostało
formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi
standardami. Nadanie kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji. W
przypadku przeprowadzania szkoleń/ kursów dążących do uzyskania kwalifikacji przez
uczestnika projektu, zdobycie kwalifikacji potwierdzane jest odpowiednim
dokumentem (np. certyfikatem) poprzedzonym egzaminem przeprowadzonym przez
instytucję z odpowiednią akredytacją na podstawie trzech przesłanek: walidacja,
certyfikacja, rozpoznawalność/uznawanie w danym środowisku/branży/sektorze.
Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis
kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik
projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach
uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji.
W przypadku szkoleń/ kursów prowadzących do uzyskania/ podniesienia kompetencji
należy zastosować weryfikację nabycia kompetencji wg czterech etapów:
a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy
docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie
poddany
ocenie,
b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie standardu
wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku
przeprowadzonych
działań
projektowych,
c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych
kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,
d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z
przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po
zakończeniu
wsparcia
udzielanego
danej
osobie.
Po zakończeniu ww. etapów kompetencje powinny być potwierdzone odpowiednim
dokumentem (np. certyfikatem) lub innym równorzędnym dokumentem,
potwierdzającym fakt nabycia kompetencji.
Podczas planowania przedmiotowych działań można dodatkowo korzystać z
dokumentów takich jak:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy;
- Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020;
- Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

2. Czy podmiot zagraniczny, występujący w partnerstwie z podmiotami
polskimi ( posiadającymi siedzibę w woj. lubuskim) jest uprawniony do
złożenia wniosku w podanym naborze? Nadmienię, że wniosek spełnia
wszystkie dalsze kryteria formalne i merytoryczne, a siedziba projektu
znajdować się będzie na terenie woj. lubuskiego.
Kryteria wyboru projektów określają tylko, że biuro projektu powinno znajdować się
na terenie woj. lubuskiego oraz, że uczestnikami projektu powinni być osoby z
województwa. Żadnych innych geograficznych obostrzeń nie przewidziano, więc
beneficjent zagraniczny może ubiegać się o wsparcie.

