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Załącznik nr 3  

SPIS WARUNKÓW FORMALNYCH   

WARUNKI FORMALNE 

Ocena polega na przypisaniu poszczególnym warunkom wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

Lp. Nazwa warunku Definicja warunku  

1 Czy specyfikacja została złożona we właściwej formie, w terminie 
wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji Grantobiorców oraz czy 
wszystkie pola zostały wypełnione w czytelny sposób w języku 
polskim i została podpisana przez osoby upoważnione? 

Zachowanie terminu oznacza złożenie specyfikacji do 
właściwej instytucji w wersji elektronicznej (podpisany 
skan dokumentu) do dnia wyznaczonego w ogłoszeniu. 
Grantobiorca zobligowany jest do wypełnienia 
specyfikacji w języku polskim w sposób umożliwiający 
odczytanie ze zrozumieniem. 

TAK/NIE 

2 Czy Grantobiorca jest uprawniony do udziału w konkursie 
i otrzymania bezpośredniego wsparcia? 

Grantobiorca zgodnie z procedurą grantową musi 
spełniać kryteria podmiotu uprawnionego do 
ubiegania się o grant, którym mogą być: 

 szkoły zawodowe-techniczne, 

 Centra Kształcenia Praktycznego,  

 Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 

 organizacje pozarządowe, 

 organizacje pracodawców, 

 JST jako organy prowadzące szkoły, 

 agencje/centra przedsiębiorców, 

 instytucje otoczenia biznesu, 
z wyłączeniem jednostek podległych Grantodawcy 
nieposiadających odrębnej osobowości prawnej. 

TAK/NIE 
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3 Czy zaplanowane kształcenie praktyczne dotyczy podmiotów/osoby 
z terenu województwa świętokrzyskiego? 

Ocenie podlega czy zrekrutowana grupa obiorców to 
podmioty/osoby z terenu województwa 
świętokrzyskiego, w przypadku uczniów/uczennic 
sprawdzane jest miejsce zamieszkania lub lokalizacja 
szkoły, w której dany uczeń odbywa kształcenie 

TAK/NIE 

4 Czy zaplanowane działania przewidują przeniesienie do 

przedsiębiorców min. 40 % z przypadającej w ramach podstawy 

programowej liczby godzin na zajęcia praktyczne? 

Ocenie podlega czy zaplanowane działania zmierzają 
do zwiększenia liczby godzin kształcenia zawodowego 
u przedsiębiorcy do min. 40 % z przypadającej liczby 
godzin na zajęcia praktyczne w wymiarze 735, 
zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI 
NARODOWEJ w sprawie ramowych planów nauczania 
w szkołach publicznych. 

TAK/NIE 

5 Czy zrekrutowana grupa uczniów/uczennic została właściwie 

dobrana? 

Procedura grantowa ściśle definiuje grupę 
ostatecznych odbiorców. W ramach warunku 
sprawdzany będzie wiek i przynależność do klas 
uprawnionych do uczestnictwa w kształceniu 
praktycznym. Wymogiem jest, aby byli to uczniowie 
klas II-IV szkół zawodowych – technicznych, w wieku 
17-19 lat 

TAK/NIE 

6 Czy okres realizacji grantu wynosi 2 semestry i mieści się w okresie od 

września 2019 do czerwca 2020? 

Ocenie podlega czy harmonogram planowanych 
działań obejmuje okres realizacji grantu. 

TAK/NIE 

7 Czy Grantobiorca i Partner (jeśli dotyczy) posiada potencjał 

finansowy? 

Ocenie podlega czy Grantobiorca oraz partnerzy 
krajowi (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w ramach 
grantu, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony 
rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 

TAK/NIE 
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1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 
z późn. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty 
i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od 
łącznych rocznych wydatków w ocenianym grancie 
w odniesieniu do roku kalendarzowego, w którym 
wydatki są najwyższe 

8 Zapewnienie zgodności Modelu Kształcenia Praktycznego 
z zaleceniem Unii Europejskiej z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram 
jakości staży (2014/C 88/01) oraz Polskich Ramach Jakości Praktyk 
i Staży. 
 

W ramach warunku ocenie podlega czy kształcenie 
odbywać się będzie z uwzględnieniem zalecenia Unii 
Europejskiej z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram 
jakości staży (2014/C 88/01) oraz Polskich Ramach 
Jakości Praktyk i Staży. Warunek będzie weryfikowany 
na podstawie oświadczenia w specyfikacji.  

TAK/NIE 

9 Czy Grantobiorca zaplanował co najmniej 3 % wkładu własnego? Wymagany jest od Grantobiorcy wkład własny 
rzeczowy lub finansowy w wysokości co najmniej 3% 
wartości grantu 

TAK/NIE 

10 Czy Grantobiorca oraz Partner/Partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają 

wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej? 

Grantobiorca oraz Partner/Partnerzy (jeśli dotyczy) nie 
mogą być podmiotami wykluczonymi z możliwości 
otrzymania dofinansowania ze środków UE, lub wobec 
których orzeczono zakaz dostępu do środków UE na 
podstawie odrębnych przepisów takich jakich jak: art. 
207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 
z późn. zm.); nie podlega karze zakazu dostępu do 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 

TAK/NIE 
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czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. 2012 r. poz. 769); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy 
z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.). 
Warunek będzie weryfikowany na podstawie 
oświadczenia w specyfikacji.   

11 Czy dołączono wymagane inne załączniki?  Weryfikowane będzie czy Grantobiorca zgodnie 
z procedurą grantową do złożonej specyfikacji dołączył 
wymagane załączniki tj.: 
- statut, 
- porozumienie o współpracy z partnerem/partnerami 
(jeśli dotyczy) 
- listy intencyjne ze szkołami (jeśli dotyczy), 
- listy intencyjne z przedsiębiorcami, 
listy intencyjne o współpracy z innymi podmiotami 
zaangażowanymi w rozwój edukacji (jeśli dotyczy), 
- oświadczenie szkół o gotowości przystąpienia do 
udziału w grancie. 

TAK/NIE 

 


