
 

Lista odpowiedzi na najcz ęściej zadawane pytania dotycz

 

Kryterium 1.2 Zgodność z typem projektu

Pytanie 1.  

Treść:  „ Czy w ramach prowadzonego naboru wniosków O
Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorz
jest realizacja zadania na obiekcie szkoły polegaj
budynku, sali gimnastycznej oraz warsztatów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

Zakres prac (parametry użytych materiałów, ilo
potrzeby obiektów audytu energetycznego, opinii ornitologiczno 
dokumentacji projektowej (wykonawczej) przygotowanej dla zadania termomod

 

Odpowied ź: 

Celem działania 9.9 jest poprawa warunków kształcenia zawodowego. Mo
wyłącznie takich projektów, które b
zawodowego i jego dostosowaniu do wymogów 
kierunków szkolnictwa zawodowego wspieraj
Koncepcji Kontraktu Samorządowego danego obszaru.

Charakter przewidywanych działa
czynienia z typem projektu zaplanowanym do wsparcia w ramach działania 9.9.

Wnioskodawca musi przeanalizowa
regulaminie konkursu i kryteriach wyboru projektów dla Działania 9.9.

 

 

Kryterium 4.1 Odpowiedniość / Adekwatno

Pytanie 2.  

Treść:  „W imieniu potencjalnego wnioskodawcy, który zamierza ubiega
zadania polegającego na dostosowaniu jednej z pracowni w Zespole Szkół do aktualnych potrzeb 
rynku pracy i regionalnych specjalizacji, bardzo prosz
uzyskania pozwolenia na budowę

W ramach planowanego zakresu działa
które wymagają uzyskania pozwolenia na
budowlany oraz pozwolenie na budow
placówki jako realizatora projektu? 

Czy wnioskodawca może w sytuacji posiadania pozwolenia na budow
liczyć na uzyskanie punktów za gotowo

 

ęściej zadawane pytania dotycz ące konkursu w ramach Działania 9.

 z typem projektu 

Czy w ramach prowadzonego naboru wniosków Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna 
Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorz
jest realizacja zadania na obiekcie szkoły polegająca na przeprowadzeniu Term
budynku, sali gimnastycznej oraz warsztatów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

ytych materiałów, ilość, jakość itp.) wynikałby z przygotowanego na 
potrzeby obiektów audytu energetycznego, opinii ornitologiczno – chiropterologicznej oraz 
dokumentacji projektowej (wykonawczej) przygotowanej dla zadania termomodernizacyjnego.

Celem działania 9.9 jest poprawa warunków kształcenia zawodowego. Możliwe jest dofinansowanie 
cznie takich projektów, które będą przyczyniały się do wzrostu efektywno

zawodowego i jego dostosowaniu do wymogów regionalnego rynku pracy oraz b
kierunków szkolnictwa zawodowego wspierających kluczowe branże gospodarcze wskazane w 

ądowego danego obszaru. 

Charakter przewidywanych działań i wydatki kwalifikowalne muszą dać pewno
czynienia z typem projektu zaplanowanym do wsparcia w ramach działania 9.9. 

Wnioskodawca musi przeanalizować czy projekt spełni powyższe warunki oraz pozostałe opisane w 
regulaminie konkursu i kryteriach wyboru projektów dla Działania 9.9. 

ść / Adekwatność / Trafność 

„W imieniu potencjalnego wnioskodawcy, który zamierza ubiegać się
cego na dostosowaniu jednej z pracowni w Zespole Szkół do aktualnych potrzeb 

acy i regionalnych specjalizacji, bardzo proszę o pilną informację dotycz
uzyskania pozwolenia na budowę.  

W ramach planowanego zakresu działań w ramach projektu, wnioskodawca przewiduje takie zadania 
 uzyskania pozwolenia na budowę. Czy dopuszcza się moż

budowlany oraz pozwolenie na budowę zostało wydane na Zespół Szkól bez wskazywania tej 
placówki jako realizatora projektu?  

e w sytuacji posiadania pozwolenia na budowę wydanego na Zespół
 na uzyskanie punktów za gotowość do realizacji projektów (kryterium jakości)?.”

 

ce konkursu w ramach Działania 9. 9 

 Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna 
Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych możliwa 

ca na przeprowadzeniu Termomodernizacji 
budynku, sali gimnastycznej oraz warsztatów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego.  

 itp.) wynikałby z przygotowanego na 
chiropterologicznej oraz 

ernizacyjnego.” 

liwe jest dofinansowanie 
 do wzrostu efektywności kształcenia 

regionalnego rynku pracy oraz będą dotyczyły 
e gospodarcze wskazane w 

 pewność, że mamy do 

sze warunki oraz pozostałe opisane w 

ć się o dofinansowanie 
cego na dostosowaniu jednej z pracowni w Zespole Szkół do aktualnych potrzeb 

 dotyczącą prawidłowości 

 w ramach projektu, wnioskodawca przewiduje takie zadania 
 możliwość aby projekt 

 zostało wydane na Zespół Szkól bez wskazywania tej 

 wydanego na Zespół Szkół 
ści)?.” 



Odpowied ź: 

Dopuszcza się możliwość aby projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę zostało wydane na 
Zespół Szkól bez wskazywania tej placówki jako realizatora projektu pod warunkiem, że prawomocne 
pozwolenie na budowę przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zostanie przeniesione na 
wnioskodawcę (na podstawie art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).  

W takiej sytuacji możliwe jest przyznanie dodatkowej punktacji za gotowość do realizacji projektu w 
ramach kryterium 4.1 Odpowiedniość / Adekwatność / Trafność. 

Należy mieć na uwadze, że na ocenie wniosku o dofinansowanie pozwolenie na budowę musi być 
prawomocne oraz, że wnioskodawca może być wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień. 

 

 

Kryterium 1.2  Zgodność z typem projektu 

Pytanie 3.  

Treść: W regulaminie konkursu w pkt 1.2 Typy projektów, zasady przyznawania dofinansowania i 
wyłączenia z możliwości dofinansowania, w części "Typy projektów" wskazano: "W ramach konkursu 
wpierane będą m.in.: Projekty polegające na modernizacji obiektów (wsparcie modernizacji obiektów 
możliwe jest jeśli zostaną zaplanowane działania przyczyniające się do wzrostu efektywności 
kształcenia zawodowego i jego dostosowaniu do wymogów regionalnego rynku pracy." 

Czy modernizacja jest rozumiana jako "rozbudowa, przebudowa i funkcjonalne dostosowanie 
placówek kształcenia zawodowego wraz z niezbędnym wyposażeniem" czy może to jakiś inny typ 
projektu? Czy roboty budowlane dotyczące np. remontu dachu na budynku, w którym znajdują się 
pracownie ogólne (np. j. polskiego, matematyki, itp. służące uczniom kształcenia zawodowego ale 
przeznaczone do kształcenia w przedmiotach ogólnych) będę w świetle w/w zapisów kwalifikowane 
czy też nie. 

 

Odpowied ź: 

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu (rozdział 1, podrozdział 1.2 Typy projektów), modernizacja 
jest rozumiana jako: „ rozbudowa, przebudowa i funkcjonalne dostosowanie placówek kształcenia 
zawodowego wraz z niezbędnym wyposażeniem”. Natomiast sama informacja o zaplanowanym,  
w ramach projektu, remoncie dachu, jest niewystarczająca, aby wskazać Państwu kwalifikowalność 
lub nie danego zakresu prac. Ocena kwalifikowalności danego wydatku jest również uzależniona od 
pozostałego zakresu prac.  

Należy jednak mieć na uwadze, że kwalifikowalność działań i w konsekwencji wydatków w ramach 
projektu, zależy od tego, czy wpisują się one w typ projektu wskazanego do wsparcia w ramach 
działania 9.9.  

Charakter działań w projekcie wraz z planowanymi wydatkami powinien wskazywać, że mamy do 
czynienia z projektem wpisującym się w typ określony w regulaminie konkursu. 

Celem działania 9.9 jest poprawa warunków kształcenia zawodowego. Możliwe jest dofinansowanie 
wyłącznie takich projektów, które: 

• przyczynią się do wzrostu efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowaniu do 
wymogów regionalnego rynku pracy, 
 

• dotyczą kierunków szkolnictwa zawodowego wspierających kluczowe branże gospodarcze 
wskazane w Koncepcji Kontraktu Samorządowego danego obszaru. 



W związku z tym, należy przeanalizować, czy projekt spełnia ww. warunki oraz pozostałe – opisane w 
regulaminie konkursu i kryteriach wyboru projektów dla działania 9.9. 

 

 

Kryterium 1.2  Zgodność z typem projektu 

Kryterium 1.9  Kwalifikowalność projektu 

Kryterium 4.2  Skuteczność 

 

Pytanie 4.  

Treść: Zgodnie z regulaminem będą premiowane "Projekty dotyczące kierunków szkolnictwa 
zawodowego wspierających kluczowe branże gospodarcze wskazane w Koncepcji Kontraktu 
Samorządowego danego obszaru". Z kolei w kryteriach oceny jest wskazane, że punkty będą 
przyznawane za zgodność projektu z inteligentnymi specjalizacjami regionu. Kontrakt został 
podpisany w 2015 r. a w 2016 r. zmieniły się inteligentne specjalizacji regionu. Kontrakt odnosi się do 
szerokich specjalizacji (biogospodarka, działalność morska i logistyka, przemysł metalowo-
maszynowy, usługi przyszłości (turystyka i zdrowie), natomiast w/w obszary zostały zawężone do 
specjalizacji: wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe, zaawansowane wyroby metalowe, 
produkty drzewno-meblarskie, opakowania przyjazne środowisku, produkty inżynierii chemicznej   
i materiałowej, nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze, multimodalny transport i logistyka, 
produkty oparte na technologiach informacyjnych. 

Czy w ramach projektu Wnioskodawca ma się odnosić do specjalizacji w ujęciu szerokim (5 
specjalizacji ogólnych) czy tylko do obszarów zawężonych (8 specjalizacji szczegółowych)? W KKS 
pojawiają się odniesienia do 5 szerokich obszarów ale de facto specjalizacje Pomorza Zachodnie to 8 
węższych obszarów. 

 

Odpowied ź: 

W regulaminie konkursu (rozdział. 1, podrozdział 1.2, pkt.2) wymieniono szereg projektów, które 
podlegają premiowaniu w ramach konkursu, np. będą to projekty wskazane na liście projektów 
priorytetowych Koncepcji Kontraktu Samorządowego. Natomiast to czy, „Projekt dotyczy kierunków 
szkolnictwa zawodowego wspierających kluczowe branże gospodarcze wskazane w Koncepcji 
Kontraktu Samorządowego danego obszaru”, jest obligatoryjne i podlega ocenie w ramach kryterium 
dopuszczalności 1.9 Kwalifikowalność projektu (spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania). Nie podlega zatem premiowaniu i jest niezależne od zagadnienia inteligentnych 
specjalizacji regionu. 

W instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w sekcji D.2 Cele i rezultaty projektu – tło i 
uzasadnienie, pkt. 13  wskazano, w jaki sposób należy odnieść się do kwestii inteligentnych 
specjalizacji regionu, a mianowicie należy „opisać w jaki sposób wspierane w ramach projektu kierunki 
kształcenia wpisują się w co najmniej jeden obszar inteligentnych specjalizacji regionu województwa 
zachodniopomorskiego (jeśli dotyczy). Za ww. powiązania wnioskodawca może uzyskać dodatkowe 
punkty w ramach kryterium 4.2; w takim przypadku należy wskazać konkretnie, na potrzeby jakich 
kierunków kształcenia będzie wykorzystywana infrastruktura wytworzona / zakupiona w ramach 
poszczególnych zadań projektu. Następnie należy wskazać, które z tych kierunków są zgodne z 
poszczególnymi inteligentnymi specjalizacjami regionu oraz wyczerpująco uzasadnić powiązanie 
każdego wskazanego kierunku z daną specjalizacją. Z informacji przedstawionych w przedmiotowym 
punkcie powinno jednoznacznie wynikać, że wspierane w ramach projektu kierunki kształcenia są 
zgodne z inteligentnymi specjalizacjami regionu. Inteligentne specjalizacje zostały scharakteryzowane 
w dokumencie pn. „Wykaz inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego” przyjętym 
przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 933/16 z dnia 13 czerwca 2016 r. W 
dokumencie tym zidentyfikowano 8 Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Zachodniego: 



wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe, zaawansowane wyroby metalowe, produkty drzewno-
meblarskie, opakowania przyjazne środowisku, produkty inżynierii chemicznej i materiałowej, 
nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze, multimodalny transport i logistyka, produkty oparte na 
technologiach informacyjnych”. 

Należy jednak mieć na uwadze, że powyższe odnosi się do kryterium punktowego 4.2 Skuteczność 
(wnioskodawca może uzyskać dodatkowe punkty).  

W pierwszej kolejności projekty podlegają ocenie pod kątem spełnienia  kryteriów dopuszczalności, w 
tym m.in. kryterium 1.2 Zgodność z typem projektu. W ramach tego kryterium  ocenie podlega, czy 
projekt dotyczy inwestycji w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego (w tym wyższego) służącej 
dostosowaniu jej do potrzeb rynku pracy i regionalnych specjalizacji.  

  

 

 

 


