
 

 

 

IX Spotkanie Grupy roboczej ds. edukacji KM WiM 2014-2020 

(protokół z ustaleń) 

12 kwietnia 2017 roku 

 

 Szanowni Państwo, 

 

12 kwietnia br. odbyło się IX posiedzenie Grupy roboczej ds. edukacji, powołanej w ramach 

Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020. W spotkaniu wzięło udział trzech członków Grupy 

roboczej oraz trzech ekspertów (w załączeniu lista obecności). 

 

Na spotkaniu omówione zostały materiały będące przedmiotem obrad XVI posiedzenia 

Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020 zgodnych z zakresem prac Grupy roboczej,  

tj. zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Kadry dla gospodarki 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

dla: 

a) Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg (Priorytet inwestycyjny 10i),  

b) Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (2 typ 

projektów: Tworzenie i/lub rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia 

zawodowego i ustawicznego lub innych jednostek organizacyjnych realizujących tego samego 

typu zadania) (Priorytet inwestycyjny 10iv), 

c) Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg 

(Priorytet inwestycyjny 10iv). 

 

Przebieg spotkania:  

 

1) Pan Artur Dondzik – Przewodniczący Grupy rozpoczął spotkanie od powitania uczestników  

i zaproszonych ekspertów, przedstawicieli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego 

tut. Urzędu Marszałkowskiego: Panią Annę Kapelę, Panią Alicję Kuźniar oraz Panią Urszulę Ryś.  

 

2) Pani Alicja Kuźniar – Inspektor w Biurze Projektów Kształcenia Ogólnego Departamentu 

Europejskiego Funduszu Społecznego omówiła zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach 

osi priorytetowej Kadry dla gospodarki RPO WiM 2014-2020 dla Poddziałania 2.2.2 Podniesienie 

jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - 

projekty ZIT bis Elbląg (Priorytet inwestycyjny 10i).  

 

W wyniku dyskusji członków Grupy roboczej zaproponowano dodanie następującego kryterium  

w ramach Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg (Priorytet inwestycyjny 10i): 

 

 



 

 

 

Kryterium specyficzne obligatoryjne nr 4 (weryfikowane na etapie oceny formalnej):  

Nazwa kryterium: 

„W przypadku reorganizacji szkół/placówek systemu oświaty, wynikającej z reformy oświaty, 

Wnioskodawca zapewnia trwałość udzielonego wsparcia w zakresie wyposażenia (sprzęt, 

narzędzia, pomoce dydaktyczne) i/lub adaptacji”.  

Definicja kryterium:  

„Kryterium dotyczy  1, 2 typu projektu. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, 

zgodnie ze sposobem weryfikacji wskazanym w Regulaminie konkursu. 

Uwzględnienie powyższego kryterium przyczyni się do dalszego wykorzystania na cele 

edukacyjne wyposażenia (sprzęt, narzędzia, pomoce dydaktyczne) i/lub adaptacji w 

następstwie przekształconego/zlikwidowanego gimnazjum.  

Wnioskodawca w treści wniosku o dofinansowanie projektu powinien wskazać podmiot, który 

będzie wykorzystywał wyposażenie (sprzęt, narzędzia, pomoce dydaktyczne) i/lub adaptację, 

zakupione w ramach projektu, w następstwie przekształconego/zlikwidowanego gimnazjum”.   

 

3) Pan Michał Opieczyński – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego tut. 

Urzędu Marszałkowskiego omówił zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach osi 

priorytetowej Kadry dla gospodarki RPO WiM 2014-2020 dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój 

kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (2 typ projektów: Tworzenie i/lub 

rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego lub innych 

jednostek organizacyjnych realizujących tego samego typu zadania) (Priorytet inwestycyjny 

10iv). 

 

4) Pani Urszula Ryś – Główny Specjalista w Biurze Projektów Kształcenia Zawodowego 

Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego omówiła zmiany kryteriów wyboru 

projektów w ramach osi priorytetowej Kadry dla gospodarki RPO WiM 2014-2020 dla 

Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg 

(Priorytet inwestycyjny 10iv). 

W załączeniu: 

• Lista obecności ze spotkania 

Sporządziła: 

Beata Matuszewska, 13.04.2017 r. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IX spotkanie Grupy roboczej ds. edukacji 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

Olsztyn, 12.04.2017 r. 

 

Lp. Nazwisko i imię Podmiot reprezentowany w KM RPO WiM 2014-2020 
Funkcja w 

komitecie 

1 Dondzik Artur Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych członek 

2 Opieczyński Michał 
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
obserwator 

3 Kapela Anna 
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
ekspert 

4 Kuźniar Alicja 
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
ekspert 

 Ryś Urszula 
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
ekspert 

 


