
 

Sprawozdanie ze spotkań Grupy roboczej ds. edukacji 
 KM RPO WiM 2014-2020 

za rok 2017 
 
Spotkania Grupy roboczej ds. edukacji, powołanej w ramach Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-
2020 w roku 2017 odbywały się w następujących dniach: 
 
IX spotkanie- 12  kwietnia 2017r. 

X potkanie- 9 października 2017 r. 

 
Na pierwszym spotkaniu w 2017 roku (dziewiąte spotkanie od powołania grupy) wzięło udział  6 osób.  
 
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). 
 
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”. 
 
 

 

 



 

 

W dniu 9 października 2017 r. odbyło się drugie posiedzenie grupy roboczej ds. edukacji w roku 

sprawozdawczym (dziesiąte spotkanie od powołania grupy). W spotkaniu wzięło udział 5 osób. Na 

spotkaniu omówione zostały materiały będące przedmiotem obrad XIX posiedzenia Komitetu 

Monitorującego RPO WiM 2014-2020 zgodnych z zakresem prac Grupy roboczej, tj.: 

 propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Kadry dla 

gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020 dla Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej 

na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe (Priorytet inwestycyjny 

10i), 

 propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Dostęp do 

wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Poddziałania 9.3.5 Infrastruktura edukacji 

przedszkolnej (Priorytet inwestycyjny 10a). 

 Ponadto omówione zostały kwestie na temat zmian wprowadzonych do Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 

W wyniku dyskusji członków Grupy roboczej Pan Artur Dondzik wniósł uwagę dotyczącą definicji 

i sposobu weryfikacji kryterium specyficznego fakultatywnego w ramach Poddziałania 2.2.1 

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – 

projekty konkursowe (Priorytet inwestycyjny 10i): 

Kryterium specyficzne fakultatywne:  
Nazwa kryterium:  
„Wsparcie kierowane jest do szkół/placówek systemu oświaty z największymi potrzebami w zakresie 

edukacji” 

Uwaga dotyczyła modyfikacji definicji w/w kryterium zgodnie z zapisami projektu zmian do Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020. Uwaga i propozycja zmiany wraz z uzasadnieniem stanowi 

załącznik nr1 do protokołu  z X spotkania grupy roboczej. Uwaga została uwzględniona i wniesiona w 

formie autopoprawki na XIX posiedzeniu Komitetu Monitorującego. 

 

W trakcie X spotkania Grupy przewodniczący Artur Dondzik poruszył kwestie związane z konsultacjami 

projektu zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Fun-

duszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 oraz zaprosił wszystkich członków grupy do 

przesyłania uwag dot. projektu w celu przesłania ich do Ministerstwa jako stanowisko Grupy roboczej. 



 

Ponadto Pan Artur Dondzik zaproponował Departamentowi EFS współpracę w ramach konsultacji 

projektu zmian wytycznych w celu wzmocnienia oddolnej inicjatywy zmian w projekcie. 

Przedstawicielki departamentu EFS wyraziły zainteresowanie współpracą. 

 

 

 

W okresie sprawozdawczym grupa robocza ds. edukacji w ramach konsultacji zmian do  Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020 zgłosiła dnia 12 października 2017 roku 20 uwag/wątpliwości do zmian 

Wytycznych. Ministerstwo pozytywnie odniosło się do ok. 70% uwag poprzez przyjęcie propozycji 

zapisów Grupy w wytycznych lub doprecyzowanie zapisów Wytycznych w obszarach zgłoszonych przez 

Grupę. W ramach konsultacji Wytycznych z ramienia Grupy roboczej uwagi wniesione zostały przez 

następujących przedstawicieli Grupy: 

 Artur Dondzik - Warmińsko Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych. 

 

 

 


