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Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/17 
Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej 

nauki zawodu (PNZ) 
Część 1 

 

1. Proszę o informację, czy w przypadku realizacji projektów partnerskich, o których mowa w art. 

33 ustawy wdrożeniowej, partner może być podmiotem spoza katalogu podmiotów 

uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie podanych w Regulaminie konkursu (pkt 3.1). 

Innymi słowy dopuszczalna jest formuła projektu, w której Wnioskodawcą (Liderem) jest np. 

uczelnia akademicka, instytut badawczy a partnerem np. specjalna strefa ekonomiczna. 

 

W punkcie 4.3.1. Regulaminu konkursu, w kryterium numer 7 określono ogólne zasady 

związane z projektem partnerskim. Ponadto, w punkcie 4.3.2 przedmiotowego Regulaminu, 

w kryterium numer 2 wskazano wymogi dotyczące Lidera projektu i określono, że w sytuacji 

gdy Lider/Beneficjent projektu posiada wiedzę i doświadczenie w co najmniej jednej, ale nie 

we wszystkich branżach ujętych w danym obszarze branżowym, powinien realizować projekt 

w partnerstwie z podmiotem/podmiotami posiadającymi wiedzę i doświadczenie 

w pozostałych branżach.  

Tym samym strefa ekonomiczna w zależności od przypadku danego Lidera może być 

partnerem na zasadach ogólnych, bądź partnerem pozwalającym Liderowi spełnić kryterium 

numer 2.  

 

2. Czy w ramach konkursu nr POWER.02.15.00-IP.02-00-003/17 „Przygotowanie rozwiązań 

w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu” możliwa jest 

realizacja projektu w formie partnerstwa, w którym instytut badawczy utworzyłby partnerstwo 

z publiczną uczelnią akademicką? Czy w tym przypadku konieczne jest przeprowadzenie 

otwartego naboru? Czy taki nabór dotyczy tylko podmiotów spoza sektora finansów 

publicznych. 

 

Wymogi odnoszące się do zasad wyboru partnerów projektu reguluje art. 33 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217, z późn. zm.) 

Uprzejmie informuję, że zapisy art. 33 ust. 2 ustawy wdrożeniowej są adresowane 

do podmiotów będących jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu u.o.f.p. 

z 2009 r. lub innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych., zamierzających się ubiegać o dofinansowanie ze środków europejskich. Są one 

zobligowane do dokonania wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych 

z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów oraz zastosowania 

określonych w przepisie procedur.  

Jednakże ustawodawca do zaangażowania partnera publicznego nie wymaga ogłoszenia 

konkursu. Stąd to wnioskodawca publiczny podejmuje decyzje, z kim chce współpracować 

spośród podmiotów publicznych, które mieszczą się w zakresie konkursu. Oczywiście 

podstawową przesłanką jest wykazanie, że taki partner stanowi dla projektu wartość 

dodaną, czyli wnosi zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.  
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3. Czy zakres konkursu ramach konkursu nr POWER.02.15.00-IP.02-00-003/17 obejmuje 

(zgodnie z ogłoszeniem): 

Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej 
nauki zawodu, w tym: 

a) opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie 
praktyczne w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem europejskich ram staży 
zawodowych 

b) opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów 
na poziomie kwalifikacji technika 

czy też zgodnie z Regulaminem konkursu: 

Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację 
praktycznej nauki zawodu, w tym: 

a) opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie 
praktyczne w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem europejskich ram staży 
zawodowych 

b) opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów 
na poziomie kwalifikacji technika 

c) wypracowanie modelu zachęt dla pracodawców angażujących się w proces 
kształcenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia 
praktycznego 

d) ewaluacja wypracowanych rozwiązań w zakresie praktycznej nauki zawodu 

 

Regulamin konkursu zawiera całe brzmienie typu operacji nr 3 z Działania 2.15 Kształcenie 

i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki (str. 117 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER), w ramach którego ogłaszany jest 

konkurs, natomiast w treści ogłoszenia wskazane zostały wyłącznie te punkty z typu operacji 

nr 3, które odnoszą się bezpośrednio do przedmiotowego konkursu. 

 

4. Czy w przypadku projektu partnerskiego, otwarty nabór partnera/ów powinien dotyczyć tylko 

podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie (wymienionych w Regulaminie, 

tj.: jednostka naukowa, w tym instytut badawczy, partner społeczny zgodnie z definicją SZOOP 

dla PO WER, samorząd gospodarczy i zawodowy, publiczna i niepubliczna uczelnia akademicka 

i zawodowa, właściwi dla branż, wymienionych w pkt. 1.4 regulaminu), czy partnerem może 

być podmiot spoza tej listy, spełniający pozostałe kryteria określone w Regulaminie? 

 

Wymogi stawiane wobec beneficjenta projektu ujęte w punkcie 4.3.2 regulaminu konkursu 

w kryterium nr 2 odnoszą się jedynie do Lidera projektu i nie maja zastosowania wobec 

Partnerów projektu. 

Jednocześnie zwracam uwagę, że w przypadku realizacji projektu partnerskiego należy 

zwrócić uwagę na kryterium formalne nr 7 w punkcie 4.3.1 regulaminu konkursu, z którym 

wskazane zostały wymogi związane z projektem partnerskim.   
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5. Czy izba gospodarcza może być Wnioskodawcą/Liderem w ramach konkursu 

nr POWER.02.15.00-IP.02-00-003/17? 

 

Zgodnie z zapisami art. 2. ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1218) izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, 

reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności 

wobec organów władzy publicznej. 

Regulamin konkursu nr POWER.02.15.00-IP.02-00-003/17 w punkcie w 4.3.2 Kryteria 

dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej w Kryterium 2 wskazuje, 

że Beneficjentami projektów mogą być jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, 

partnerzy społeczni zgodnie z definicją w SZOOP dla PO WER, samorząd gospodarczy 

i zawodowy, publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie i zawodowe, właściwi dla branż 

wymienionych w regulaminie konkursu. 

W związku z powyższym należy stwierdzić, że izba gospodarcza spełnia wymogi stawiane 

w powyższym zapisie, gdyż jest organizacją samorządu gospodarczego. 

 

 


