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Konkurs nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18 Działanie 8.6 Kryterium dopuszczalności  

– informacja   

 

Informacja dotycząca kryteriów dopuszczalności w zakresie zgodności wsparcia: 

„Projekt zakłada obligatoryjnie organizację staży zawodowych dla 100% uczniów i słuchaczy szkół lub 

placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem zasadniczych szkół 

zawodowych, szkół branżowych I i II stopnia), z uwzględnieniem następujących warunków: 

a) w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe  

(z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych, szkół branżowych I i II stopnia), w których 

kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze 

względu na brak możliwości sfinansowania kosztów takiego kształcenia – staże zawodowe 

organizowane są w ramach kształcenia zawodowego praktycznego  i dotyczą 100% uczniów  

i słuchaczy biorących udział w projekcie;   

b) w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe  

(z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych, szkół branżowych I i II stopnia), w których 

kształcenie zawodowe praktyczne jest   realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców  

- staże zawodowe organizowane są dla 100% uczniów i słuchaczy biorących udział  

w projekcie, w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową 

nauczania danego zawodu.  

W przypadku kierowania projektu do młodocianych pracowników będących uczniami techników, 

skierowanie na staż zawodowy jest fakultatywną formą wsparcia i wynika ze zdiagnozowania potrzeb 

tej grupy uczestników projektu co do udzielanego wsparcia. 

W przypadku kierowania projektu do osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, 

uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych realizacja praktycznej nauki zawodu jest 

możliwa tylko i wyłącznie jako element Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego zgodnie  

z wymogami określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć  

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014 – 2020.”  

 

Instytucja Organizująca Konkurs nr: RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18 dla działania 8.6 Wsparcie szkół 

i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 

zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego 

uprzejmie informuje, iż w przypadku kierowania wsparcia do osób dorosłych zainteresowanych  

z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych realizacja 

praktycznej nauki zawodu możliwa jest wyłącznie w ramach kursu organizowanego w formie 

Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. W tym przypadku praktyczna nauka zawodu rozumiana jest jako 

praktyki zawodowe.  

 

W przypadku realizacji kształcenia ustawicznego w formie innej, niż KKZ, a wskazanej § 3 ust. 2) – 5)  

w Rozporządzeniu MEN z dnia 11.01.20121 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 

pozaszkolnych, nie ma możliwości realizacji dodatkowego stażu zawodowego/praktycznej nauki 

zawodu lub dodatkowych praktyk zawodowych wykraczającego poza zakres ujęty w danej formie 

pozaszkolnej. W takich przypadkach kosztem kwalifikowalnym jest część praktyczna oraz teoretyczna 

danego kursu np. kosztem kwalifikowalnym w ramach kursu prawa jazdy jest część teoretyczna oraz 

praktyczna, natomiast nie ma możliwości realizacji dodatkowej praktyki zawodowej i/lub stażu 

zawodowego. 

                                                           
1 Oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 18.08.2017 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 

http://www.wup.pl/


 

 

Jednocześnie IP przypomina, iż proponowana interwencja powinna realizowana być zgodnie  

z warunkami wskazanymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.  

 

 

 

 

 


