
 
Czy w ramach poddziałania 10.1.3 uczeń na stażu/praktyce musi korzystać z zajęć pozalekcyjnych? 

W ramach przedmiotowego konkursu można zaplanować działania zarówno w ramach typu projektu 
nr 1 Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz  
w typie projektu nr 2 Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół  
i placówek kształcenia zawodowego i ogólnego we współpracy z pracodawcami, w tym podniesienie 
kwalifikacji i kompetencji opiekunów praktykantów i stażystów u pracodawców w zakresie 
niezbędnym do realizacji staży i praktyk zawodowych. Jednocześnie należy pamiętać, że realizacja 
typu 2 jest obligatoryjna. Wszystkie zaplanowane działania powinny wynikać z diagnozy. 
 
Jaki jest wymagany okres zachowania trwałości projektu po zakończeniu jego realizacji ? 

Jeżeli projekt przewiduje wydatki związane z zakupem sprzętu (trwałość dotyczy zakupu sprzętu, 
którego wartość jednostkowa przekracza 350 zł netto.) lub infrastruktury (w ramach cross-
financingu) w szkołach i placówkach edukacyjnych  to niezbędne jest  zapewnienie trwałości 
inwestycji z EFS. 
 
Trwałość jest w tym przypadku rozumiana jako posiadanie i wykorzystanie sprawnego/zdatnego do 
użytkowania sprzętu/infrastruktury w w/w okresie.  
Należy zwrócić uwagę, że w przypadku zniszczenia, kradzieży lub innych zdarzeń wnioskodawca jest 
zobowiązany do uzupełnienia stanu/ naprawy sprzętu czy infrastruktury a okres braku 
funkcjonalności jest odliczany od okresu trwałości.  
Zachowanie trwałości projektu po zakończeniu jego realizacji co najmniej przez okres odpowiadający 
okresowi realizacji projektu, jednak nie krótszy niż 2 lata od daty zakończenia realizacji projektu.  
Kryterium dotyczy minimalnego okresu trwałości przy zachowaniu obowiązujących przepisów. 
 
Czy w konkursie dla poddziałania 10.1.3 duży przedsiębiorca w ramach 5% udziału własnego może 
wnieść wkład pieniężny i czego może on dotyczyć? 

Zgodnie z regulaminem konkursu w przypadku gdy Beneficjent zakłada współpracę z dużym 
przedsiębiorstwem w zakresie realizacji staży i/lub praktyk zawodowych, wówczas wymagany jest  
co najmniej 5% udział finansowy ww. przedsiębiorstwa w kosztach organizacji i prowadzenia staży 
i/lub praktyk zawodowych. Wkład pieniężny może dotyczyć np. refundacji wynagrodzenia opiekuna. 
 
Czy w ramach podziałania 10.1.3 można realizować kursy: prawo jazdy kategorii B, technik 
handlowiec, technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych (szkoła ZDZ)? 

Tak, można zaplanować w projekcie wskazane kursy. Jednakże konieczność tego typu wsparcia musi 
wynikać z diagnozy oraz pozytywnej opinii przedsiębiorców. Takie działanie umożliwia podtyp 1c.IV. 
„Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na 
rynku pracy”. 

W jakiej formie należy załączyć diagnozę w ramach podziałania 10.1.3? 

Diagnozę do wniosku o dofinansowanie należy załączyć wyłącznie w wersji papierowej. 

Jeżeli beneficjentem jest organ prowadzący np. gmina, to jakie są możliwe formy zatrudniania 
nauczycieli? 



W celu realizacji dodatkowych zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 
rzecz, istnieje możliwość (niezależnie od tego, czy beneficjentem jest szkoła czy organ prowadzący): 

a) przydzielenia zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w danej szkole (na podstawie art. 35a ustawy –
Karta Nauczyciela), gdzie: 

• za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie  
w wysokości ustalonej, jak za godziny ponadwymiarowe – w sposób określony w art. 35 ust. 3 
ustawy – Karta Nauczyciela; 

• zajęcia są przydzielane za zgodą nauczyciela; 

• zajęcia te nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 
wychowankami albo na ich rzecz; 

• wynagrodzenie nauczycieli wymienionych w art. 35a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela nie 
uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli; 

b) zatrudnienia nauczyciela w szkole lub placówce publicznej (na podstawie art. 7e ustawy o systemie 
oświaty), gdzie nauczyciel: 

• musi posiadać kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 
ustawy  
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela; 

• musi spełniać warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy – Karta Nauczyciela; 

• jest zobowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły lub placówki informację z Krajowego 
Rejestru Karnego; 

• jest zatrudniony na zasadach określonych w Kodeksie pracy, zatem tygodniowy czas jego 
pracy  
w przypadku pełnego wymiaru wynosi 40 godzin; 

• za każdą godzinę prowadzenia zajęć nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż 
wynagrodzenie za jedną ponadwymiarową godzinę prowadzenia zajęć dla nauczyciela 
dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie. 

Czy wydatki na sprzęt o wartości równej i wyższej 350 zł netto należy zakwalifikować do kategorii 
„środki trwałe”? 

Wnioskodawca, aby móc kwalifikować środek trwały jako wydatek niezbędny do realizacji projektu, 
powinien włączyć go w rejestr środków trwałych. Na poziomie tworzenia wniosku o dofinansowanie 
projektu, należy uwzględnić narzucone przez Wytyczne limity, tj. „Wydatki w ramach projektu na 
zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach 
kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 10% 
poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu”. (W ramach konkursu dla poddziałania 10.1.3 w 
przypadku, gdy projekt obejmie swoim zakresem realizację typu 1 j, wartość wydatków poniesionych 



na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 zł netto w ramach 
kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie 
przekroczyć 20%). 

Wnioskodawca powinien wszystkie wydatki równe i powyżej 350 zł netto, dotyczące zakupu środka 
trwałego (w rozumieniu ustawy o rachunkowości), zakwalifikować do kategorii „środki trwałe”. 

 


