
Szanowni Państwo, 

serdecznie dziękujemy za udział w pierwszej z cyklu e-konferencji „ABC funduszy europejskich na 

kształcenie zawodowe” . Poniżej prezentujemy odpowiedzi na Państwa pytania zadane na czacie. 

Dziękujemy i zachęcamy do ich zadawania, są dla nas cenną wskazówką dotyczącą sposobu 

przygotowania kolejnych e-konferencji. 

 

Zespół WSiP 

 

 

1. Czy można korzystać z kilku funduszy, w ramach kilku projektów? 

 

Realizując projekt związany z kształceniem zawodowym możliwe jest korzystanie z mechanizmu tzw. 

cross-financingu. Oznacza to, że realizując projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS), np. wdrożenie programu nauczania dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli, 

możliwe jest sfinansowanie  np. modernizacji pracowni zawodowej ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).  Należy jednak pamiętać, że szczegółowe informacje na 

temat możliwości dofinansowania poszczególnych działań ze środków europejskich są każdorazowo 

zamieszczane w publikowanej przez instytucję ogłaszającą konkurs dokumentacji konkursowej, 

dostępnej na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego.  

 

2. Z jakich programów można korzystać na praktyki zawodowe w technikach? 

 

Praktyki zawodowe finansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 

16 Regionalnych Programów Operacyjnych (szczegółowe informacje na stronie 

www.funduszeeuropejskei.gov.pl w zakładce serwisy programów).  

 

3.  Od kiedy ruszą programy unijne dla szkół zawodowych? 

 

Konkursy, w ramach których można uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych na kształcenie 

zawodowe są na bieżąco ogłaszane w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – RPO 

(szczegółowe informacje na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce serwisy 

programów). Na stronie internetowej RPO dostępne są harmonogramy ogłaszania  konkursów na 

dany rok kalendarzowy.  

 

4. Na jaką pomoc możemy liczyć przy opracowaniu projektów? 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. organizują dla Państwa cykl czterech e-konferencji „ABC 

funduszy europejskich na kształcenie zawodowe” . Dodatkowo, poprzez stronę internetową 

odpowiadamy na zadawane przez Państwa w trakcie e-konferencji pytania.  

 

5. Gdzie mieszczą się RPO? 

Szczegółowe informacje na temat Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) znajdą Państwo na 

stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce serwisy programów. Każdy Program Operacyjny 

ma indywidualną podstronę, na której znajduje się komplet dokumentów programowych, na bieżąco 

ogłaszane nabory wniosków i wyniki konkursów, a także wszystkie inne informacje dotyczące 

Programu, w tym dostępne szkolenia i spotkania z instytucjami ogłaszającymi konkursy.  

 

6.  Jak szkoła publiczna może aplikować o fundusze w bieżącym okresie rozliczeniowym i 

co będzie w przypadku otrzymania aplikowanych środków jako Zespół Szkól a w 

międzyczasie zostanie on przekształcony w nową strukturę typu CKZiU ? 

 

Szkoła może aplikować o fundusze europejskie poprzez organ prowadzący, który dysponuje jej 

budżetem lub też samodzielnie (obowiązkowo na podstawie upoważnienia organu prowadzącego). 

http://www.funduszeeuropejskei.gov.pl/
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Kwestie te są każdorazowo wskazane we właściwej dokumentacji konkursowej. Odpowiedź na 

pytanie związane z przekształceniem placówki w trakcie realizacji projektu należy do instytucji 

organizującej konkurs, która będzie stroną umowy o dofinansowanie projektu. To instytucja 

podpisująca z beneficjentem umowę o dofinansowanie projektu podejmuje decyzję dotyczącą zmian i 

aneksów do umowy o dofinansowanie projektu.  

 

 

7.  Czy całość e-szkolenia będzie później dostępna po zakończeniu edycji 'live'? 

 

Retransmisja pierwszej e-konferencji jest już dostępna jest na stronie www.wsip.pl i tak będą też 

udostępniane retransmisje z  pozostałych e-konferencji.  

 

 

8. Czy slajdy pokazywane w chwili obecnej będą dostępne online? 

  

Retransmisja pierwszej e-konferencji zawiera slajdy prezentacji, retransmisja dostępna jest na stronie 

www.wsip.pl .  

 

9.  No dobrze, ale skąd wsiąść pieniądze na udział własny w projekcie ? 

 

Środki na wkład własny beneficjenta mogą być wnoszone w różnych formach, np. środków własnych 

jednostki lub np. środków z innych programów, dotacji samorządowych, opłat dla uczestników lub też 

wkładu rzeczowego w postaci udostępnienia pomieszczeń, pracy wolontariuszy albo np. wkładu w 

postaci wykazania kosztu wynagrodzenia wypłacanego nauczycielom za czas ich udziału w szkoleniu.  

 

 

10.  Czy wydawnictwo WSiP będzie pomagało szkołom zawodowym w realizacji projektów 

unijnych? 

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. oferują Państwo cykl bezpłatnych e-konferencji „ABC 

funduszy europejskich na kształcenie zawodowe” a także serwis w postaci odpowiedzi na pytania 

zadawane na czasie w trakcie e-konferencji.  

 

11.  Jak wygląda montaż finansowy w ramach programu INTERREG? Czy tam też będzie 

możliwe dofinansowanie z budżetu państwa? 

 

Szczegóły dotyczące realizacji projektów w ramach programu znajdują się w serwisie programu 

www.interreg4c.eu oraz w serwisach poszczególnych programów transgranicznych (np. Polska-

Słowacja). W ramach programu INTERREG dla Polski zaplanowano dofinansowanie 85% środków  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 

 

12. Kiedy będzie kolejna część szkoleń? 

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne zaplanowały następujące terminy  e-konferencji: 

05.04.2016, godz. 16:00-17:00 – Projekty w funduszach europejskich na kształcenie zawodowe 

27.09.2016, godz. 16:00-17:00 – Jak przygotować wniosek o dofinansowanie projektu z funduszy 

europejskich? 

29.10.2016, godz. 16:00-17:00 – Jak skutecznie realizować i rozliczać projekt dofinansowany  

z funduszy europejskich? 
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13. Od kiedy "ruszają" programy unijne , od kiedy i gdzie należy składać wnioski? 

 

Konkursy, w ramach których można uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych na kształcenie 

zawodowe są na bieżąco ogłaszane w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – RPO 

(szczegółowe informacje na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce serwisy 

programów). Na stronie internetowej RPO dostępne są harmonogramy ogłaszania  konkursów na 

dany rok kalendarzowy.  

 

 

14. Nie bardzo rozumiem na czym polega wkład własny w postaci wynagrodzeń 

nauczycieli. 

 

Wkład własny w postaci wynagrodzeń nauczycieli to wykazany teoretyczn koszt wynagrodzenia 

nauczyciela za udział np. w szkoleniu (uczestnictwo w szkoleniu rozumiane jest jako wykonywanie 

czynności służbowych, za które należne jest wynagrodzenie). Proporcjonalna część miesięcznego 

wynagrodzenia nauczyciela, odpowiadająca czasowi szkolenia może zostać wykazana jako wkład 

własny beneficjenta (wkład taki to teoretyczna wartość wynagrodzenia, nie zaś faktyczne środki 

finansowe).  

 

15.  Czy można otrzymać materiały? 

 

Retransmisja pierwszej e-konferencji, zawierająca prezentowane slajdy dostępna jest na stronie 

www.wsip.pl  

 

16.  Gdzie można znaleźć informacje o projektach, wszelkiego typu z np. fryzjerstwa? 

 

Wszystkie informacje na temat aktualnych, zakończonych i planowanych naborów wniosków na 

kształcenie zawodowe publikowane są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce 

serwisy programów  (należy wybrać nabory wniosków i wyniki naborów).  

 

17. Czy po zakończeniu e-konferencji uzyskamy zaświadczenia o uczestnictwie w 

konferencji? 

 

Wszyscy zarejestrowani uczestnicy e-konferencji otrzymają drogą mailową imienne zaświadczenie  

o uczestnictwie w e-konferencji.  

 

18.  Proszę o konferencję jak zostać egzaminatorem z przedmiotów zawodowych, gdzie 

mogę uzyskać takie informacje? 

 

W ramach cyklu e-konferencji „ABC funduszy europejskich na kształcenie zawodowe” nie 

przewidzieliśmy odrębnej realizacji tematu związanego z uzyskiwaniem uprawnień egzaminatora 

przedmiotów zawodowych. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo za pośrednictwem strony 

Centralnej Komisji Egazminacyjnej (www.cke.edu.pl) oraz poprzez Okręgowe Komisje 

Egzaminacyjne.  

 

19. Czy takie e -konferencje jeszcze będą? 

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne zaplanowały następujące terminy  e-konferencji: 

05.04.2016, godz. 16:00-17:00 – Projekty w funduszach europejskich na kształcenie zawodowe 

27.09.2016, godz. 16:00-17:00 – Jak przygotować wniosek o dofinansowanie projektu z funduszy 

europejskich? 
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29.10.2016, godz. 16:00-17:00 – Jak skutecznie realizować i rozliczać projekt dofinansowany  

z funduszy europejskich? 

 

 

20.  Czy można przyśpieszyć termin 3 spotkania np. na miesiąc maj? 

 

Terminy cyklu e-konferencji ustaliliśmy biorąc pod uwagę kalendarz roku szkolnego i terminy 

egzaminów zawodowych w Państwa szkołach. W przypadku realizacji trzeciej e-konferencji w maju 

br. istnieje ryzyko kolidowania terminu e-konferencji z innymi obowiązkami Państwa Dyrektorów  

i Nauczycieli.  

 

21. Proszę o zarys do projektu o aplikowanie dofinansowania kursów doskonalących dla 

dorosłych oraz wyposażenie pracowni przedmiotowej dla uczniów w szkole- jakie 

fundusze. Gdzie można znaleźć przykłady projektów? 

 

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, w tym jego zarysu powinno zostać zrealizowane 

przez beneficjenta. Obowiązkiem w każdym projekcie jest przygotowanie wniosku w oparciu  

o przeprowadzoną indywidualną diagnozę zasobów i potrzeb szkoły. Oznacza to, że projekty w tym 

samym obszarze i temacie dla różnych szkół będą zaplanowane w zupełnie inny sposób,  

w zależności od zdiagnozowanej sytuacji i problemu do rozwiązania.  

 

 

22.  Projekt wymaga zakupu wyposażenia. Czy może to być konkretny sprzęt(model) 

konkretnej firmy? 

 

W ramach realizacji zakupów finansowanych ze środków publicznych, a tak właśnie definiowane są 

środki pochodzące z funduszy europejskich, nie jest możliwe wprost wskazanie konkretnego modelu 

 i konkretnej firmy, która dostarczy sprzęt. Zakupu w projekcie muszą być dokonywane  

w trybie zamówień publicznych, ze wskazaniem specyfikacji sprzętu (tj. opisu jego funkcjonalności)  

w publikowanym opisie zamówienia. 

 

 

 


