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Pkt 6 zgodność wsparcia, ppkt 4, opis
znaczenia kryterium:

Pkt 6 zgodność wsparcia, ppkt 4, opis
znaczenia kryterium:

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania.

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania.

Projekty niespełniające kryterium są
odrzucane.

Projekty niespełniające kryterium są
odrzucane.

Ocena spełniania kryterium polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”,
„nie dotyczy”.

Ocena spełniania kryterium polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”,
„nie dotyczy”.

Dodatkowe informacje/zalecenia

Dodatkowe informacje/zalecenia

Przedmiotowe kryterium wpłynie na
zapewnienie lepszego dostępu do nauki
zawodu w rzeczywistych warunkach pracy.

Przedmiotowe kryterium wpłynie na
zapewnienie lepszego dostępu do nauki
zawodu w rzeczywistych warunkach pracy.

Założenie o obligatoryjności (wskazane w
kryterium) oznacza, iż każdy uczeń/słuchacz
z grupy docelowej wskazanej w
przedmiotowym kryterium zobowiązany jest
do realizacji stażu uczniowskiego. W
przypadku, gdy zrekrutowany uczestnik nie
będzie uczestniczył w stażu uczniowskim
(np. odejdzie z projektu przed
uruchomieniem dla niego ścieżki wsparcia),
Projektodawca zobligowany jest do działań

Założenie o obligatoryjności (wskazane w
kryterium) oznacza, iż każdy
uczeń/słuchacz z grupy docelowej
wskazanej w przedmiotowym kryterium
zobowiązany jest do realizacji stażu
uczniowskiego. W przypadku, gdy
zrekrutowany uczestnik nie będzie
uczestniczył w stażu uczniowskim (np.
odejdzie z projektu przed uruchomieniem

zaradczych.
Jeśli Projektodawca dorekrutuje brakującą
osobę do grupy docelowej (oraz obejmie ją
wszystkimi obligatoryjnymi warunkami
wsparcia) to kryterium uznaje się za
spełnione.
Dodatkowo, Projektodawca zobligowany jest
do zawarcia zapisów we wniosku o
dofinasowanie gwarantujących preferowanie
do udziału w stażu uczniowskim uczniów,
którzy nie realizują kształcenia praktycznego
u pracodawców, co musi mieć
odzwierciedlenie w opisie rekrutacji.
Kryterium weryfikowane będzie na dwóch
etapach:
1.
etap prac Komisji Oceny Projektów na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie projektu,
2.
etap końcowego rozliczenia projektu
– na podstawie stopnia zrealizowania
wskaźnika właściwego dla kryterium. W
przypadku niepowodzenia w zakresie
spełnienia przedmiotowego kryterium na
etapie rozliczenia zastosowanie ma reguła
proporcjonalności.
Z uwagi na rozpiętość grupy docelowej,
tj. możliwość objęcia wsparciem zarówno
uczniów szkół i placówek kształcenia
zawodowego, jak i uczniów szkół i placówek
specjalnych prowadzących kształcenie
zawodowe zaleca się aby wnioskodawca
jednoznacznie wskazał, do której grupy
należeć będą uczestnicy projektu oraz
wskazać liczebność poszczególnych grup.
Umożliwi to dokonanie jednoznacznej oceny
spełnienia przedmiotowego kryterium
dopuszczalności.

dla niego ścieżki wsparcia), Projektodawca
zobligowany jest do działań zaradczych.
Jeśli Projektodawca dorekrutuje brakującą
osobę do grupy docelowej (oraz obejmie ją
wszystkimi obligatoryjnymi warunkami
wsparcia) to kryterium uznaje się za
spełnione.
Dodatkowo, Projektodawca zobligowany
jest do zawarcia zapisów we wniosku o
dofinasowanie gwarantujących
preferowanie do udziału w stażu
uczniowskim uczniów, którzy nie realizują
kształcenia praktycznego u pracodawców,
co musi mieć odzwierciedlenie w opisie
rekrutacji.
Kryterium weryfikowane będzie na dwóch
etapach:
1.
etap prac Komisji Oceny Projektów na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie projektu i/lub oświadczenia
zawartego we wniosku o dofinansowanie,
2.
etap końcowego rozliczenia projektu
– na podstawie stopnia zrealizowania
wskaźnika właściwego dla kryterium. W
przypadku niepowodzenia w zakresie
spełnienia przedmiotowego kryterium na
etapie rozliczenia zastosowanie ma reguła
proporcjonalności.

Z uwagi na rozpiętość grupy docelowej,
tj. możliwość objęcia wsparciem zarówno
uczniów szkół i placówek kształcenia
zawodowego, jak i uczniów szkół i placówek
specjalnych prowadzących kształcenie
zawodowe zaleca się aby wnioskodawca
jednoznacznie wskazał, do której grupy
należeć będą uczestnicy projektu oraz
wskazać liczebność poszczególnych grup.
Umożliwi to dokonanie jednoznacznej oceny
Z przedmiotowego wsparcia wykluczeni są
spełnienia przedmiotowego kryterium
uczniowie branżowych szkół I stopnia będący
dopuszczalności.
młodocianymi pracownikami.
Z przedmiotowego wsparcia wykluczeni są
Realizację staży należy zaplanować i
uczniowie branżowych szkół I stopnia
realizować zgodnie z wymogami zapisanymi
będący młodocianymi pracownikami.
w Wytycznych w zakresie realizacji
Realizację staży należy zaplanować i
przedsięwzięć z udziałem środków
realizować zgodnie z wymogami zapisanymi
Europejskiego Funduszu Społecznego w

obszarze edukacji na lata 2014-2020.

w Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
obszarze edukacji na lata 2014-2020.

