
Program Edukacja (MF EOG 2014-2021)

wnioskowanie o dofinansowanie

KOMPONENT III/IV

Working together for a green,
competitive and inclusive Europe



KOMPONENT III 

WSPÓŁPRACA 

INSTYTUCJONALNA 

– VET

KOMPONENT IV 

WSPÓŁPRACA 

INSTYTUCJONALNA

Dwustronne oraz wielostronne 

projekty na rzecz poprawy jakości 

i dopasowania kształcenia i 

szkolenia zawodowego (VET) oraz 

zawodowego kształcenia 

ustawicznego

Dwustronne oraz wielostronne 

projekty współpracy instytucjonalnej 

na rzecz poprawy jakości i 

dopasowania oferty edukacyjnej we 

wszystkich sektorach 

z wyłączeniem VET oraz zawodowego 

kształcenia ustawicznego



DZIAŁANIE A: 

Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej

DZIAŁANIE B: 

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami 
z Państw-Darczyńców

DZIAŁANIE C: 

Opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju 
/szkolnictwa zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego (K3)/ w zakresie 
uwzględnienia edukacji w rozwoju regionu (K4)
DZIAŁANIE D: 

edukacja zdalna

KOMPONENT III/IV

DZIAŁANIA A,B,C,D UWAGA! Można łączyć 

działania ale nie można 

sumować ich budżetów!



DZIAŁANIE A

Opracowanie oferty edukacyjnej

opracowanie 
i wdrożenie 
programów 

nauczania na 
różnych poziomach 

/kształcenia 
zawodowego/ 

edukacji

opracowanie 
i wdrożenie 

innowacyjnych 
metod i narzędzi 

edukacyjnych 

przeprowadzanie 
badań, analiz 

i publikacji 
wyników/rekomenda

cji

międzynarodowa 
mobilność 
pomiędzy 
partnerami

organizacja 
wydarzeń 

upowszechniając
ych

Czas trwania projektu: 

od 6 do 24 miesięcy
Grant: od 35 000 EUR do 250 000 EUR 



DZIAŁANIE B

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, 

organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców

seminaria, 
konferencje, 

warsztaty 
edukacyjne

szkolenia intensywne dla 
osób uczących się oraz 
nauczycieli, trenerów 
i kadry zrządzającej 

instytucjami edukacyjnymi 
i innych osób aktywnych 

w sektorze edukacji

Czas trwania 
projektu: 
od 3 do 12 
miesięcy

Grant:
od 35 000 EUR 
do 100 000 EUR 

UDZIAŁ 
PARTNERA 
Z PAŃSTW-

DARCZYŃCÓ
W JEST 

WYMAGANY! 



DZIAŁANIE C

Opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii 
rozwoju /szkolnictwa zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego 

(K3)/ w edukacji (K4)

opracowanie lub 
aktualizacja strategii na 

poziomie lokalnym, 
regionalnym lub 

krajowym w zakresie 
uwzględnienia edukacji 

w rozwoju regionu 

strategia musi być 
opracowana we współpracy 

pomiędzy instytucjami 
odpowiedzialnymi za edukację 
a szkołami zawodowymi, czy 

instytucjami edukacji dorosłych 
w danym regionie

Czas trwania 
projektu: 

od 6 do 24 miesięcy

Grant:
od 35 000 EUR 
do 250 000 EUR



szkolenia ogólne z tematyki dotyczącej edukacji zdalnej

kursy, szkolenia dla edukatorów z planowania 

i projektowania edukacji zdalnej

szkolenia dla uczestników

opracowanie programów nauczania, podręczników, kursów, 
warsztatów

testowe wdrożenia opracowanych Rezultatów Pracy 
Intelektualnej

organizacja wydarzeń związanych z promocją i wdrażaniem 
rezultatów projektu (konferencje online, seminaria online) 

upowszechnianie rezultatów podczas wydarzeń online (www, 
social media)

DZIAŁANIE D – DISTANCE LEARNING

Czas trwania projektu: 

od 6 do 24 miesięcy

Grant:   

od 35 000 EUR do 250 000 

EUR 



WNIOSKOWANIE – INFORMACJE OGÓLNE

•od 12.01.2021 r.  
Zaproszenie do składania wniosków + pozostała dokumentacja 

Nabór wniosków

• online.frse.org.pl

System on-line

• 12.04.2021 r., godz. 16.00

Po tym terminie - brak możliwości złożenia wniosku w systemie

Zamknięcie naboru



WNIOSKOWANIE

Jeden wniosek

Jeden komponent

Kilka wniosków

Oceniany ostatni ze 
złożonych wniosków



ZAŁOŻENIA SYSTEMU online.frse.org.pl

wniosek składany tylko w wersji elektronicznej (formularz online + skany dokumentów)

wniosek = część opisowa + kalkulacja budżetu

wniosek wypełniany w języku polskim i angielskim 

pola do wypełnienia - zależne od wybranego Komponentu i działania

limity znaków w części opisowej

pole do wypełnienia  - poprzedzone opisem

dodawanie kolejnych pozycji - w zależności od działania



PRACA W SYSTEMIE ONLINE.FRSE.ORG.PL



WYBÓR KOMPONENTU



STRUKTURA WNIOSKU
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Dane identyfikacyjne wnioskodawcy

Dane identyfikacyjne i streszczenie projektu

Instytucje uczestniczące

Opis projektu / działań

Cele i wskaźniki

Zagadnienia horyzontalne 

Zarządzanie ryzykiem

Budżet

Konsultanci zewnętrzni

Oświadczenia i inne dokumenty



Wybór działania / działań

Należy zapoznać się 

z klauzulą dot. RODO

INFORMACJA  - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH



osobę prawnie 

upoważniona do 

zaciągania wiążących 

prawnie zobowiązań 

w imieniu Wnioskodawcy

Osoba prawnie 

upoważniona do 

zaciągania wiążących 

prawnie zobowiązań 

w imieniu wnioskodawcy

W przypadku np. szkół 

czy placówek 

oświatowych

Dokładna nazwa 

wnioskodawcy, 

szczególnie np. 

w przypadku 

jednoosobowej 

działalności 

gospodarczej

DANE IDENTYFIKACYJNE



Aktualne dane 

kontaktowe!

DANE IDENTYFIKACYJNE

Na ten adres Operator będzie 

przekazywał wszystkie 

informacje dotyczące 

złożonego wniosku.



Opisz prowadzoną 

działalność i 

doświadczenie 

w kontekście projektu

W tej sekcji należy dokonać 

tłumaczenia powyższego na jęz. 

angielski

DANE IDENTYFIKACYJNE



W przypadku wniosków 

będących efektem wizyty 

przygotowawczej

Tytuł projektu + termin 

realizacji

Maksymalnie 24 

miesiące

DANE IDENTYFIKACYJNE I STRESZCZENIE 

PROJEKTU



Jasny i precyzyjny 

opis projektu

Czy cel projektu jest 

zbieżny z celami 

Programu Edukacja?

Tłumaczenie na 

jęz. angielski

STRESZCZENIE PROJEKTU



Dane identyfikacyjne 

instytucji partnerskiej

Sposób pozyskania 

partnera

INSTYTUCJE UCZESTNICZĄCE  



Opis instytucji 

partnerskiej: (typ, zakres 

pracy, obszary działania)

Tłumaczenie na jęz. 

angielski

INSTYTUCJE UCZESTNICZĄCE  



Co instytucje partnerskie 

wniosą do projektu?

INSTYTUCJE UCZESTNICZĄCE  

Przewidywany poziom 

zaangażowania



Wybór obszaru 

priorytetowego

Uzasadnienie wyboru 

obszaru priorytetowego

OPIS PROJEKTU



OBSZARY PRIORYTETOWE

edukacja włączająca

zarządzanie w sektorze edukacji

rozwój kultury jakości w sektorze edukacji

rozwój i promocja sektora VET, współpraca 
instytucji kształcenia z pracodawcami, 

rozwój poradnictwa zawodowego

„child welfare education”



Cele projektu w nawiązaniu 

do celów Programu i 

obszarów priorytetowych

Dlaczego projekt jest 

potrzebny?

OPIS PROJEKTU



Opis koncepcji projektu 

i działań w projekcie

OPIS PROJEKTU

Jak te działania przyczynią 

się do osiągnięcia celów 

projektu i wypracowania 

rezultatów

Opis poszczególnych faz 

realizacji projektu



- sposób zarządzania projektem, 

- koordynacji działań projektu, 

- współpracy i komunikacji między 

partnerami,

- podział zadań zespołu 

projektowego

OPIS PROJEKTU

Instytucje, dla których naliczą 

się koszty zarządzania

Wnioskodawca 500 EUR; 

Partner 250 EUR



Czy rezultaty są 

szczegółowo opisane, 

realne do osiągnięcia, 

zgodne z rezultatami 

w działaniu?

Czy odpowiednio 

wskazano liczbę osób 

oraz instytucję 

zaangażowaną w 

opracowanie danego 

RPI?

Rezultaty pracy 

intelektualnej (RPI)

Numer i opis

OPIS PROJEKTU

Termin opracowania + 

instytucje uczestniczące



Jak będzie 

zapewniona trwałość 

rezultatów?

Jaki jest przewidywany wpływ 

projektu na uczestników, 

grupy docelowe i innych 

istotnych interesariuszy?

OPIS PROJEKTU



Plan komunikacji

Przynajmniej dwa działania 

komunikacyjne, w skali 

dostosowanej do zakresu projektu

OPIS PROJEKTU



Monitorowanie i ocena 

postępów projektu

OPIS PROJEKTU



CELE I WSKAŹNIKI



Każda pozycja do 

edytowania 

rozszerzonego opisu po 

kliknięciu w ołówek 

przy poszczególnym 

celu bądź wskaźniku

CELE I WSKAŹNIKI



W tej tabeli wskazujemy 

uczestników objętych 

działaniami projektu w 

podziale na różne 

kategorie: płeć, 

wykształcenie, etc.

CELE I WSKAŹNIKI



Uzasadnienia koniecznie 

w obu językach!

Należy wskazać 

poziom realizacji 

zagadnienia

ZAGADNIENIA HORYZONTALNE



Określamy 

prawdopodobieństwo 

i zasięg

Opis 

przewidywanego 

zagrożenia, np. zakaz 

przemieszczania się 

spowodowany 

pandemią

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM



Wybór opcji

KONSULTANCI ZAANGAŻOWANI 

W PRZYGOTOWANIE WNIOSKU



BUDŻET – SPOTKANIA PROJEKTOWE

Instytucja goszcząca

Czas trwania (max. 2 

dni + 2 dni na podróż)

Ilość uczestników

Kalkulator odległości

Instytucje 

uczestniczące



BUDŻET – DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z UCZENIEM SIĘ 

I SZKOLENIEM

Instytucja goszcząca
Maks. 12 dni

Liczba uczestników

Kalkulator odległości

Instytucje 

uczestniczące

Max. 2 dni podróży



BUDŻET – ZARZĄDZANIE I UPOWSZECHNIANIE

Dane uzupełnią się 

automatycznie na 

podstawie części IV



Czy w projekcie bierze udział osoba 

ze szczególnymi potrzebami?

Koszty związane z 

umożliwieniem udziału w 

szkoleniu osobom ze 

specjalnymi potrzebami 

KOSZTY RZECZYWISTE!

Możliwość pokrycia kosztów 

udziału osoby tow. na 

zasadach jak zwykłego 

uczestnika przy wykorzystaniu 

JEDNOSTKOWYCH STAWEK 

RYCZAŁTOWYCH

BUDŻET – KOSZTY 

DODATKOWE



Opis kosztu i 

uzasadnienie

BUDŻET

Nazwa pozycji i 

wnioskowana kwota

Max. 30% kosztów projektu. 

Jeżeli projekt obejmuje 

działanie D to max. 40% 

kosztów projektu.

Nie występują w działaniu B



Dofinansowanie dla 

NGOs max. 90%

BUDŻET System sumuje koszty 

automatycznie głównie na 

podstawie jednostkowych 

stawek ryczałtowych

Wpisać wartość wnioskowanego 

dofinansowania, pamiętając o min. i 

max. wartości działań



OŚWIADCZENIA I POZOSTAŁE NIEZBĘDNE 

DOKUMENTY



OŚWIADCZENIE REPREZENTANTA PRAWNEGO



OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS



OCENA WNIOSKÓW

Ocena formalna

•Pracownik zespołu 
Programu Edukacja

Ocena merytoryczna 

•Dwóch niezależnych 
ekspertów wyłonionych 
w drodze zamówienia 
publicznego



KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ



WARUNKI OCENY FORMALNEJ

Wniosek złożony w systemie online w terminie naboru

Wniosek złożony przez podmiot uprawniony zgodnie 
z Zaproszeniem

Partnerstwo zgodne z wymaganiami dla danego 
działania

Wniosek jest kompletny 

Części polska i angielska wniosku zawierają spójne 
treści



WARUNKI OCENY FORMALNEJ

okres realizacji projektu zawiera się w ramach czasowych 
podanych w Zaproszeniu

całkowity wnioskowany budżet nie jest mniejszy niż X 
EUR oraz nie przekracza X EUR

Wniosek jest podpisany poprzez załączenie 
„Oświadczenia reprezentanta prawnego” 

Dołączono wszystkie wymagane załączniki



WARUNKI OCENY FORMALNEJ

Wnioskodawca nie został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania 
na podstawie art. 207 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach 
publicznych

III i IV: Partnerzy z Państw-Darczyńców, innych Państw-Beneficjentów i z Polski 
planowani w projekcie są uprawnieni do uczestniczenia w Programie Edukacja 
w Komponencie III/IV



CZĘSCI OCENY MERYTORYCZNEJ

O
c
e
n
a
 m

e
ry

to
ry

c
z
n
a
 

K
o
m

p
o

n
e
n
tu

 I
II

 i
 I

V

Cel i uzasadnienie projektu. 

Opis działań, metodologia, zarządzanie.

Partnerstwo. 

Rezultaty, wpływ i zapewnienie trwałości. 

Ewaluacja, monitoring i zarządzanie ryzykiem

• Min. 60% (bez uwzględniania kryterium promującego), żeby projekt mógł otrzymać dofinansowanie;

• Na tym etapie oceny następuję weryfikacja kwot w ramach każdej pozycji budżetowej.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Bartosz Baran

tel. 22 46 31 361

kom: 728-455-328

bbaran@frse.org.pl

Paula Jędral

tel. 22 46 31 362

kom.510-385-912

pjedral@frse.org.pl

Małgorzata Mędrala

tel. 22 46 31 633

kom. 507-939-584

mmedrala@frse.org.pl

dr Olga Ścigała-

Karpińska

tel. 22 46 31 657

olga.scigala-

karpinska@frse.org.pl

@:  
edukacja.eog@frse.
org.pl

Tel. + 22 46 31 650

Dorota Witowska

tel. 22 46 31 653

kom. 505-432-652

dwitowska@frse.org.pl

Tomasz Kostrzewa

tel. 22 46 31 652

kom. 510-385-760

tkostrzewa@frse.org.pl

@:  edukacja.eog@frse.org.pl

Tel. + 22 46 31 650


