W Regulaminie konkursu widnieją dwa zapisy:
 „Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że szkoła/placówka
prowadząca
kształcenie
zawodowe
zawarła
porozumienie
z pracodawcą/przedsiębiorcą
lub
grupą
pracodawców/przedsiębiorców,
którego/których
zakres
prowadzonej
działalności
jest
zgodny
z profilem/profilami kształcenia wspieranym/wspieranymi w ramach projektu
wraz z deklaracją, że pracodawca/przedsiębiorca uczestniczył w konstruowaniu
założeń projektu.”
 „Projekt zakłada współpracę szkoły/placówki prowadzącej kształcenie
zawodowe z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego.”
Jak należy rozróżniać te dwa rodzaje współpracy? Czy obligatoryjna jest współpraca
przy konstruowaniu wniosku a fakultatywna w trakcie realizacji?
Obligatoryjna jest współpraca szkoły/placówki prowadzącej kształcenie zawodowe
z pracodawcą/przedsiębiorcą lub grupą pracodawców/przedsiębiorców, którego/których
zakres prowadzonej działalności jest zgodny z profilem/profilami kształcenia
wspieranym/wspieranymi w ramach projektu. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć
oświadczenie, iż porozumienie zostało zawarte pomiędzy szkołą/placówką kształcenia
zawodowego, a pracodawcą/pracodawcami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
projektu wraz z deklaracją, że ww. pracodawca/przedsiębiorca uczestniczył w konstruowaniu
założeń projektu, w tym co najmniej kursów/szkoleń oraz praktyk/staży dla uczniów/słuchaczy
szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Kryterium zostanie uznane
za spełnione w przypadku uwzględnienia obu informacji łącznie. Zakres i warunki
w/w porozumienia muszą być zgodne ze specyfiką wsparcia.
Aby uzyskać dodatkowe punkty w ramach kryteriów specyficznych fakultatywnych projekt
powinien zakładać współpracę szkoły/placówki prowadzącej kształcenie zawodowe
z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego (pracodawcami/organizacjami
pracodawców, przedsiębiorcami/organizacjami przedsiębiorców, instytucjami rynku
pracy/uczelniami wyższymi). Jest to inny rodzaj współpracy niż w przypadku ww. porozumienia
obligatoryjnego, zawartej z innymi podmiotami. Niemniej jednak współpraca powinna zostać
nawiązana już na etapie konstruowania projektu, aby w treści wniosku znalazła się informacja
choćby o ilości zawartych porozumień i ich zakresie. Podmioty z którymi zostanie podjęta
współpraca nie muszą uczestniczyć w konstruowaniu założeń projektu.
Ocenie podlegać będzie zadeklarowana przez Wnioskodawcę liczba podpisanych porozumień
pomiędzy szkołą/placówką prowadzącą kształcenie zawodowe lub jej organem prowadzącym,
a podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Instytucja Zarządzająca (IZ)
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM)
2014-2020 na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu zobowiąże Wnioskodawcę
do potwierdzenia (w stosownym oświadczeniu), iż zadeklarowane porozumienia zostały
zawarte, pod rygorem odstąpienia od zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.
W regulaminie nie został podana minimalna ani też maksymalna wartość projektu,
a także okres realizacji (poza okresem realizacji Programu). czy oznacza to dowolność
wyboru Wnioskodawcy w tym względzie?
Dla przedmiotowego konkursu nie określono minimalnej i maksymalnej wartości projektu.
Instytucja Organizująca Konkurs podczas oceny merytorycznej projektu weryfikuje zasadność
zaplanowanych kosztów w kontekście założonych celów, a także ich
niezbędność
i racjonalność. Nie ma również ograniczeń, co do okresu realizacji projektu, ale należy
pamiętać o kryterium oceny formalnej, które projekt musi spełnić aby przejść do kolejnego
etapu oceny, tj: „Okres realizacji projektu zawiera się w przedziale 1 stycznia 2014 – 31 grudnia
2023 roku.”

