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Wprowadzenie 

 

Niniejsza procedura określa zasady naboru Grantobiorców w ramach projektu pn. 

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz edukacji osób dorosłych 2,  

Nr  POWR.02.14.00-00-1007/19, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa 

w partnerstwie z  Powiatem Gorlickim, Gminą Wielka Wieś, Miastem Rawa 

Mazowiecka.  

 

Użyte w procedurze pojęcia oznaczają: 

1) Dni robocze - dni z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy; 

2) Grant - należy przez to rozumieć środki finansowe programu operacyjnego,  

o których mowa w art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431), które Grantodawca powierzył 

Grantobiorcy, na realizację zadań w ramach umowy o powierzenie grantu; 

3) Grantodawca  – Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, która realizuje projekt  

Nr POWR.02.14.00-00-1007/19 pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz 

aktywizacji osób dorosłych 2” w partnerstwie z  Powiatem Gorlickim, Gminą 

Wielka Wieś, Miastem Rawa Mazowiecka w ramach umowy Nr UDA-

POWR.02.14.00-00-1007/19 zawartej z Ministrem Edukacji Narodowej, z siedzibą 

przy al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa w dniu 18.09.2019  r. w ramach  

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 

4) Grantobiorca – podmiot publiczny lub prywatny będący organem prowadzącym 

szkołę w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.), wybranym w drodze otwartego naboru 

(konkursu grantowego), z którym zostanie podpisana umowa o powierzenie 

grantu. Grantobiorca nie może być podmiotem wykluczonym z możliwości 

otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) albo na innej 

podstawie, w szczególności na podstawie orzeczeń sądów; 

5) Konkurs grantowy – otwarty konkurs grantowy na wybór organów 

prowadzących szkoły do powierzenia grantu na utworzenie i funkcjonowanie 

Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w środowisku lokalnym, przeprowadzony  

w oparciu o niniejszą Procedurę; 

6) Model LOWE – Model funkcjonowania LOWE  (Lokalnego Ośrodka Wiedzy  

i Edukacji) w drugim etapie ich rozwoju w latach 2019-2023, stanowiący Załącznik 

Nr 1 do Procedury a będący załącznikiem Nr 10 do Regulaminu Konkursu  

Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19, w ramach którego projekt Lokalne Ośrodki 
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Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych 2 (LOWE 2) został 

wybrany do dofinansowania; 

7) Ośrodek LOWE – Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji, który zostanie 

uruchomiony przy wskazanej przez Grantobiorcę szkole w ramach umowy  

o powierzeniu grantu;  

8) Podmiot aplikujący – podmiot, który złożył wniosek aplikacyjny w ramach 

Konkursu Grantowego; 

9) Procedura – niniejsza Procedura naboru Grantobiorców w ramach Projektu; 

10) Projekt – Projekt pn. Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji 

osób dorosłych 2 (LOWE 2), Nr POWR.02.14.00-00-1007/19, realizowany  

w ramach Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POWR.02.14.00-00-

1007/19-00 zawartej w dniu 18.09.2019 r. pomiędzy Ministrem Edukacji 

Narodowej a Fundacją Małopolska Izba Samorządowa, w Programie 

Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  współfinansowanym  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 

11) Strona internetowa – www.lowe.edu.pl, na której będą publikowane wszystkie 

informacje związane z Konkursem grantowym;  

12) Umowa o powierzenie grantu – umowa zawarta z wybranym w drodze 

Konkursu grantowego Grantobiorcą  na realizację przedsięwzięcia pn. Lokalny 

Ośrodek Wiedzy i Edukacji, edycja 2019-2020, stanowiąca załącznik Nr 3  

do Procedury;  

13) Wniosek aplikacyjny – wniosek złożony przez podmiot aplikujący o grant  

w ramach otwartego konkursu grantowego. 

 

 

 

Rozdział I Cel projektu oraz cel konkursu grantowego  

 

Celem Projektu jest  aktywizacja i włączenie w różnorodne formy edukacji osoby 

dorosłe, w tym znajdujące się w niekorzystnej sytuacji zawodowej i/lub życiowej  

z 20 środowisk lokalnych, w szczególności z obszarów zdegradowanych, 

popegeerowskich, poprzemysłowych i o największych potrzebach w zakresie 

edukacji dorosłych. 

Projekt skierowany jest do 20 organów prowadzących szkoły i placówki systemu 

oświaty z terenu Polski, wybranych w drodze otwartego Konkursu grantowego,  

z którymi zostaną podpisane umowy o powierzenie grantu na uruchomienie  

i funkcjonowanie w szkole Ośrodka LOWE. Wybrani w drodze Konkursu grantowego 

Grantobiorcy i wskazane przez nich szkoły i placówki systemu oświaty zostaną 

przygotowane do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE) -  

w oparciu o Model LOWE, którego opis stanowi Załącznik Nr 1 do Procedury. 

Celem Konkursu grantowego jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych 

na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe 

http://www.lowe.edu.pl/
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życie. Dotyczy to umiejętności, które pozwalają na kontynuację edukacji na różnych 

poziomach i w różnych dziedzinach, na stawianie i osiąganie celów, na radzenie 

sobie w różnych sytuacjach. Są to umiejętności uniwersalne potrzebne do poruszania 

się na rynku pracy, rozwoju wspólnot i rozwoju osobistego. Inaczej nazywane są 

kluczowymi kompetencjami, w skład których wchodzą także tzw. umiejętności 

podstawowe, w tym umiejętności cyfrowe ważne obecnie dla wszystkich.  

Konkurs grantowy zakłada wykorzystanie szkół, jako lokalnych centrów animowania 

pozaformalnej edukacji dorosłych (Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji – LOWE),  

w szczególności osób z utrudnionym dostępem do dobrej jakości ofert wspierających 

uczenie się przez całe życie oraz społeczności lokalnych z obszarów oddalonych  

od centrów administracyjnych, edukacyjnych, gospodarczych itp. (tzw. obszarów 

peryferyjnych i defaworyzowanych) z utrudnionym dostępem do wysokojakościowych 

usług publicznych (w tym szczególnie edukacyjnych). Prawidłowy i zrównoważony 

rozwój społeczny i gospodarczy wspólnot lokalnych zależny jest od poziomu edukacji 

mieszkańców oraz zdolności ich do stałego doskonalenia i rozwoju umiejętności, 

kwalifikacji, wiedzy i postaw. Dla stałego uczenia się potrzebne są fundamenty  

w postaci umiejętności uniwersalnych. Niezbędne jest zatem rozwijanie kontaktów 

społecznych, motywowanie i wzajemne uczenie się od siebie osób i instytucji. 

Sieć szkolna tworzy jedną z najbardziej dostępnych i nie dość często wykorzystanych 

usług publicznych. Coraz częściej jest jedyną bezpośrednio dostępną formą usług 

publicznych w takich miejscach, które skupiają społeczne, techniczne, 

infrastrukturalne, ekonomiczne itp. problemy strukturalne. Dlatego też konieczne są 

tam zintegrowane działania interweniujące w zrównoważenie rozwoju w skali całej 

jednostki administracyjnej gminy, dzielnicy, miasta. Szkoła jest na tych terenach 

najczęściej jedynym ośrodkiem skupiającym życie społeczne oraz często pierwszym  

i miarodajnym źródłem wiedzy o problemach społeczności lokalnej. Dlatego może 

być ona wykorzystywana jako bardzo ważne ogniwo w procesie rewitalizacji (w tym 

społecznej w szczególności) i równoważenia rozwoju społecznego i gospodarczego 

całej wspólnoty. Jednak obecnie sieć szkolna jest dostępna właściwie wyłącznie dla 

dzieci i młodzieży. Nieliczne przypadki aktywności szkoły na rzecz dorosłych 

potwierdzają tylko tezę o niskim stopniu wykorzystaniu dostępnej infrastruktury 

społecznej dla realizowania szerzej rozumianych potrzeb wspólnot lokalnych. Dorośli, 

w tym zwłaszcza dorośli na obszarach defaworyzowanych, rzadko mają możliwości 

korzystania z potencjału edukacyjnego szkoły dla własnych potrzeb rozwojowych 

(edukacyjnych) i też rzadko zdają sobie sprawę z potencjału tkwiącego w lokalnej 

infrastrukturze edukacyjnej. Niniejszy projekt stwarza odpowiednie warunki do tego, 

by dotychczasowe funkcje szkoły poszerzyć o nowe i umożliwić członkom 

społeczności lokalnych w rozwijaniu swoich kompetencji życiowych, rodzicielskich, 

społecznych, zawodowych z wykorzystaniem przygotowanego do tego potencjału 

edukacyjnego szkoły. W tym podejściu (modelu LOWE) szkoła ma być przyjaznym 

miejscem inspirującym, motywującym i wspierającym dzieci, młodzież i osoby 

dorosłe (rodziców i opiekunów) w podejmowaniu wspólnych, nie wymuszonych, 

wynikających z potrzeb i racjonalnej oceny rzeczywistości społeczno-ekonomicznej 
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wysiłków w zakresie kształcenia, zdobywania nowych kwalifikacji, kompetencji i 

rozwoju zdolności do równoprawnego uczestniczenia w społeczeństwie i rynku pracy. 

 

Do zadań Grantobiorcy będzie należało w szczególności: 

1. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju 

kompetencji kluczowych osób dorosłych w społeczności lokalnej, na terenie której 

będzie funkcjonować LOWE oraz ocena potencjału szkoły do pełnienia funkcji 

LOWE wg opracowanej przez Grantodawcę i Partnerów metodologii. Diagnoza 

potrzeb edukacyjnych ma kluczowe znaczenie dla realizacji modelu LOWE, 

będzie przeprowadzona zróżnicowanymi, weryfikowalnymi i skutecznymi 

metodami badawczymi, w sposób nieinwazyjny i z poszanowaniem 

nienaruszalności i godności osób badanych. Diagnoza potrzeb edukacyjnych 

będzie dotyczyć odbiorców wsparcia Ośrodka LOWE, tj. osób dorosłych z terenu 

Jednostki Samorządu Terytorialnego (powiatu, gminy), w szczególności zaś 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji zawodowej i/lub życiowej, wykazujących 

dotychczas niską aktywność edukacyjną lub jej brak w jakiejkolwiek formie. 

Diagnoza potrzeb edukacyjnych zostanie przeprowadzona w kontekście 

potencjału edukacyjnego szkoły będącej Ośrodkiem LOWE oraz dostępnych 

potencjałów innych partnerów edukacyjnych w skali lokalnej i ponadlokalnej,  

tzn. Instytucji kultury, instytucji i podmiotów edukacyjnych, społecznych, 

rozwojowych, środowisk gospodarczych itp. Diagnoza potrzeb edukacyjnych jest 

procesem ciągłym i warunkuje elastyczność, adekwatność, skuteczność, 

racjonalność i partnersko-partycypacyjny charakter oferty edukacyjnej. 

2. Przygotowanie elastycznej oferty edukacyjnej Ośrodka LOWE wynikającej wprost  

z rozpoznanych potrzeb osób dorosłych (tzw. podejście popytowe) w ramach 

diagnozy, o której mowa w pkt. 1. z wykorzystaniem sieci dostępnych i możliwych 

do pozyskania potencjałów edukacyjnych rozpoznanych podczas etapu diagnozy. 

3. Uruchomienie i prowadzenie przy szkole wskazanej przez Grantobiorcę 

Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji zgodnie z Modelem LOWE, w tym 

utrzymania działalności LOWE na niezmienionym poziomie i jakości przez co 

najmniej 12 miesięcy od zakończenia obowiązywania umowy o powierzeniu 

grantu. 

4. Zawiązania przy powoływaniu LOWE współpracy z co najmniej jednym 

podmiotem z otoczenia społeczno-gospodarczego gminy, powiatu, itp. 

5. Udzielanie wsparcia w procesie aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 

uczestnikom korzystającym na warunkach określonych w tej procedurze z oferty 

edukacyjnej Ośrodka LOWE oraz kadry LOWE. 

6. Promocja oferty edukacyjnej Ośrodka LOWE wśród społeczności lokalnej oraz 

Modelu LOWE w innych środowiskach społecznych, gospodarczych w kraju i na 

arenie międzynarodowej zgodnie z warunkami określonymi w tej procedurze. 
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7. Informowanie o realizowanym przez Grantobiorcę przedsięwzięciu i stosowanie 

właściwych oznaczeń, zgodnie z zaleceniami Grantodawcy, wynikających w tym 

zakresie  z załącznika Nr 8 do Umowy o powierzenie grantu. 

8. Monitorowanie działalności Ośrodka LOWE oraz ewaluacja efektów (rezultatów)  

w okresie obowiązywania umowy o powierzenie grantu i w okresie trwałości na 

zasadach określonych w Modelu LOWE.  

9. Przygotowywanie Grantodawcy sprawozdań z działalności Ośrodka LOWE  

w okresie obowiązywania umowy o powierzenie grantu i w okresie trwałości.  

10. Terminowe rozliczenie udzielonego Grantu. 

11. Przekazywanie do Grantodawcy imiennych list uczestników Ośrodka LOWE 

(osób dorosłych objętych wsparciem LOWE), zgodnie z wytycznymi w zakresie 

monitorowania, o których mowa w umowie o powierzenie grantu.  

12. Współpraca z Grantodawcą i Partnerami Projektu oraz innymi Ośrodkami LOWE 

wybranymi w ramach Konkursu grantowego oraz wymiana doświadczeń 

podmiotów zaangażowanych w powodzenie misji LOWE w zakresie 

aktywizowania dorosłych i społeczności lokalnej na rzecz rozwoju umiejętności 

stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, w tym promowania 

wybranych elementów europejskiego modelu ścieżek poprawy umiejętności 

dorosłych ujętych w zaleceniu Rady z 19 grudnia 2016 r. w sprawie ścieżek 

poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych (Upskilling Pathways). 

 

Szczegółowy zakres obowiązków Grantobiorcy jest określony w umowie 

o powierzenie grantu, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Procedury. Ponadto 

zakres zadań realizowanych przez Grantobiorcę wynika z opisu Modelu LOWE.  

Grantodawca i partnerzy tworzący partnerstwo Projektu, w ramach którego 

organizowany jest konkurs grantowy  na utworzenia LOWE będą współpracować  

z wybranymi w ramach niniejszej procedury grantowej podmiotami, z którymi 

zostanie zawarta umowa o powierzenie grantu  w zakresie:  

a) udzielania wsparcia w przygotowaniu i przeprowadzeniu diagnozy potrzeb 

lokalnych społeczności w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju 

kompetencji kluczowych osób dorosłych w społeczności lokalnej, na terenie 

której będzie funkcjonować LOWE oraz oceny potencjału szkoły do pełnienia 

funkcji LOWE, 

b) udzielania wsparcia w zakresie zawiązania partnerstwa lokalnego na rzecz 

uczenia się osób dorosłych w społeczności lokalnej na bazie szkoły we 

współpracy podmiotami (otoczeniem) społecznymi oraz gospodarczymi, 

c) udzielania wsparcia organom prowadzącym w zakresie przygotowania szkół 

do pełnienia funkcji LOWE i funkcjonowania LOWE, 

d) udzielania wsparcia dla szkół pełniących funkcję LOWE i kadry szkół  

w zakresie  wiedzy, umiejętności i narzędzi potrzebnych do organizowania 
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atrakcyjnych i skutecznych ofert edukacyjnych w obszarze  kluczowych 

kompetencji. 

 

Wsparcie, o którym mowa wyżej będzie realizowane w następujących formach:  

1. Organizacja forum wymiany i doświadczeń ośrodków LOWE, tj.  spotkań dla 

ośrodków LOWE i ich organów prowadzących jako miejsce wymiany wiedzy, 

doświadczeń i dobrych praktyk, tworzenia księgi dobrych praktyk oraz 

rekomendacji wdrożeniowych i systemowych; 

2. Szkolenia specjalistyczne organizowane w formule stacjonarnej oraz 

Webinaria, tj. krótkie formy szkoleniowe online dla kadry LOWE, organizowane 

cyklicznie wzmacniające ich warsztat pracy z osobami dorosłymi, pozwalającymi 

na budowanie strategii skutecznego LOWE, rozwijanie kompetencji komunikacji  

z otoczeniem i w zakresie innych aspektów ważnych z punktu widzenia lokalnej 

specyfiki LOWE. 

3. Uruchomienie platformy internetowej LOWE z funkcjami: 

 Promocyjną – promocja ośrodków LOWE, ich oferty edukacyjnej, dobrych 

praktyk na poziomie ogólnokrajowym, 

 Narzędziową – dostęp do bazy wiedzy, zasobów, narzędzi i pomocy 

edukacyjnych ofert edukacyjnych, przykładów dobrych praktyk, 

 Komunikacyjną - forum dyskusyjne, chatbox, itp., 

4. Indywidualne wsparcie eksperckie – w formule doradztwa, tutoringu, coachingu 

dla ośrodków LOWE prowadzone przez ekspertów Grantodawcy i Partnerów 

Projektu. 

Powyższe formy wsparcia będą wykorzystywane na każdym etapie wdrażania 

Modelu LOWE w ramach powierzonego grantu.  

 

 

Rozdział II Zasady oceny i tryb aplikowania o grant, procedura 

odwoławcza  

 

Podmiotem odpowiedzialnym za organizację i przeprowadzenie Konkursu 

grantowego w ramach Projektu jest Fundacja Małopolska Izba Samorządowa.  

Ogłoszenie o otwartym konkursie grantowym i naborze Grantobiorców  

do utworzenia Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w środowisku lokalnym 

zostanie opublikowane na stronie internetowej www.lowe.edu.pl  nie później 

niż 27 stycznia 2020 r.  

Podstawową formą komunikacji z podmiotami zainteresowanymi aplikowaniem  

w konkursie jest strona internetowa www.lowe.edu.pl oraz forma elektroniczna. 

Fundacja wyznaczy osoby do kontaktowania się i do udzielania odpowiedzi na 

zadawane pytania w sprawie konkursu. Informacje te zostaną zamieszczone na 

http://www.lowe.edu.pl/
http://www.lowe.edu.pl/
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stronie internetowej w dniu publikacji ogłoszenia o konkursie. W terminie do 

23.03.2020 r. podmioty zainteresowane aplikowaniem mogą zadawać pytania  

do Procedury naboru za pośrednictwem formularza zapytania umieszczonego na 

stronie internetowej www.lowe.edu.pl (wzór zapytania do Procedury naboru stanowi 

załącznik nr 4 do Procedury).  

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa nie odpowiada na pytania do Procedury 

zadawane w innej formie niż za pośrednictwem strony internetowej www.lowe.edu.pl  

i formularza zadawania pytań. Odpowiedzi na pytania będą udzielane nie później niż  

w terminie 3 dni roboczych od zadania pytania. Odpowiedzi na pytania będą na 

bieżąco publikowane na stronie internetowej www.lowe.edu.pl oraz wysłane na 

podany w zapytaniu adres mailowy. Opublikowane odpowiedzi na pytania są wiążące 

dla wszystkich podmiotów aplikujących. Fundacja Małopolska Izba Samorządowa nie 

jest zobowiązana do udzielania odpowiedzi na pytania, które wpłynęły  

po 23.03.2020 r.  

Wnioski aplikacyjne na Konkurs grantowy (wzór stanowi załącznik Nr 3  

do Procedury) są przyjmowane w terminie od 27.02.2020 r. do 26.03.2020 r.  

(w ostatnim dniu naboru do godziny 15.00) za pośrednictwem elektronicznego 

formularza  aplikacyjnego, zamieszczonego na stronie www.lowe.edu.pl. Wnioski 

aplikacyjne składa się  bez autoryzowanego dodatkowo podpisu elektronicznego.  

W trakcie pracy nad wnioskiem aplikacyjnym istnieje możliwość zapisania jego wersji 

roboczej i po ponownym zalogowaniu za pośrednictwem adresu mailowego, powrotu 

do kontynuowania pracy nad wnioskiem. 

Złożenie wniosku aplikacyjnego oznacza zamknięcie wniosku w elektronicznym 

formularzu wniosku aplikacyjnego i wysłanie za pośrednictwem strony 

www.lowe.edu.pl do Fundacji Małopolska Izba Samorządowa w terminie naboru. 

Potwierdzeniem wysłanego wniosku aplikacyjnego jest informacja zwrotna przesłana 

na adres mailowy podmiotu aplikacyjnego z nadanym numerem identyfikacyjnym 

złożonego wniosku.  

Wnioski aplikacyjne złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.  

Do dnia upływu terminu składania wniosków aplikacyjnych podmiot aplikujący może 

wycofać przesłany wniosek aplikacyjny. W celu wycofania wniosku aplikacyjnego 

należy wysłać drogą mailową na adres konkurslowe@fundacjamis.org.pl prośbę  

o wycofanie wniosku aplikacyjnego, wskazując wyraźnie numer wniosku 

aplikacyjnego, który ma być wycofany.  

Podmiot aplikujący może złożyć tylko jeden wniosek aplikacyjny. W przypadku 

złożenia przez jeden podmiot aplikujący więcej niż jednego wniosku i nie 

poinformowania Fundacji Małopolska Izba Samorządowa, którą wersję wniosku 

podmiot aplikujący chce wycofać, ocenie będzie podlegać wniosek złożony z datą 

wcześniejszą. 

W przypadku małej liczby wniosków aplikacyjnych (mniej niż 25) złożonych w 

terminie naboru, dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu składania wniosków. 

http://www.lowe.edu.pl/
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Ocena formalna zostanie przeprowadzona 7 dni roboczych od zamknięcia terminu 

naboru (termin może ulec wydłużeniu w przypadku wezwania do uzupełnienia 

braków formalnych). 

Ocenę formalną wniosków aplikacyjnych przeprowadzają pracownicy Fundacji 

Małopolska Izba Samorządowa, którzy podpiszą oświadczenie o bezstronności, 

którego wzór stanowi załącznik Nr 10 do procedury. 

Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona zgodnie z kryteriami określonymi  

w rozdziale IV Procedury w terminie do 21 dni roboczych od zamknięcia oceny 

formalnej. 

Ocenę merytoryczną wniosków aplikacyjnych dokonuje Komisja Oceniająca złożona  

z ekspertów powołanych przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa i Partnerów 

Projektu. Warunkiem przystąpienia eksperta do oceny merytorycznej jest podpisanie 

oświadczenia o bezstronności, którego wzór stanowi załącznik Nr 10 do procedury. 

Zasady oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych zostały opisane w Rozdziale IV 

Kryteria merytoryczne. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać wniosek 

aplikacyjny wynosi 100 pkt. Lista rankingowa zostanie sporządzona według liczby 

uzyskanych punktów od największej liczby punktów do najmniejszej.  

Lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie internetowej www.lowe.edu.pl nie 

później niż do 8 maja  2020 r.   

W terminie 7 dni roboczych od daty opublikowania listy rankingowej podmiot 

aplikujący może wnieść odwołanie od oceny za pośrednictwem formularza 

zamieszczonego na stronie internetowej www.lowe.edu.pl. Każdy podmiot aplikujący 

ma prawo wglądu w dokumentację związaną z oceną jego wniosku aplikacyjnego. 

Wnosząc odwołanie podmiot aplikujący jest zobowiązany wskazać konkretne punkty 

oceny eksperta, z którymi się nie zgadza, oraz uzasadnienie. Wnosząc odwołanie 

podmiot aplikujący nie może wskazywać nowych informacji i danych, których nie 

zamieścił uprzednio w formularzu wniosku aplikacyjnego. Odwołanie jest 

rozpatrywane przez Komisję Oceniającą w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu, 

przy czym odwołanie nie może być rozpatrywane przez te same osoby, które 

uczestniczyły w pierwotnej ocenie. Niezwłocznie po rozpatrzeniu wszystkich 

odwołań, Fundacja Małopolska Izba Samorządowa publikuje ostateczną listę 

rankingową podmiotów aplikujących (organów prowadzących) na stronie internetowej 

www.lowe.edu.pl .  

Z 20. najwyżej ocenionymi organami prowadzącymi zostaną podpisane umowy  

o powierzenie grantu. Wzór umowy określa załącznik nr 2 do Procedury.  

Przed podpisaniem umowy dopuszcza się negocjacje pomiędzy podmiotem 

aplikującym a Grantodawcą w zakresie ostatecznego kształtu wniosku aplikacyjnego, 

w szczególności budżetu tak, aby odpowiadał on warunkom wynikającym z niniejszej 

Procedury, w tym pozwolił osiągnąć cel określony w Modelu LOWE, stanowiącym 

załącznik nr 1 do Procedury. Treść tak ukształtowanego wniosku aplikacyjnego 

będzie stanowiła załącznik do umowy o powierzenie grantu. 

http://www.lowe.edu.pl/
http://www.lowe.edu.pl/
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W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy o powierzenie grantu z którymkolwiek  

z organów prowadzących znajdujących się na liście rankingowej na miejscach 1-20,  

lub późniejszego rozwiązania umowy z Grantobiorcą/cami dopuszcza się zawarcie 

umowy o powierzenie grantu z podmiotem/tami znajdującym/cymi się na kolejnych 

miejscach listy rankingowej (zgodnie z kolejnością listy rezerwowej).   

 

Harmonogram konkursu grantowego 

Etap konkursu Termin 

Ogłoszenie o konkursie grantowym  27.01.2020 

Kampania promocyjna konkursu grantowego 27.01.2020 - 26.02.2020 

Nabór wniosków aplikacyjnych 27.02.2020 - 26.03.2020 

Ocena formalna wniosków 
do 7 dni roboczych  

od zamknięcia naboru 

Ocena merytoryczna wniosków 
do 21 dni roboczych  

od zakończenia oceny formalnej 

Publikacja listy rankingowej  do 08.05.2020 

Procedura odwoławcza  do 19.05.2020 

Publikacja ostatecznej listy rankingowej do 29.05.2020 

Podpisanie umów o powierzenie grantów  

z wybranymi Grantobiorcami 
od 01.06.2020 
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Rozdział III Kryteria oceny formalnej  

 

Pierwszy etap oceny wniosków aplikacyjnych złożonych w Konkursie grantowym, 

polega na sprawdzeniu wniosków aplikacyjnych, które zostały złożone w terminie 

naboru, pod kątem spełnienia kryteriów formalnych. 

 

Kryteria formalne 

Lp. Kryterium formalne Ocena 

1 

Wniosek aplikacyjny został złożony przez podmiot będący 

organem prowadzącym szkołę w rozumieniu ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty.  

 

Ocena tego kryterium odbywa się w oparciu  o informacje 

zawarte w KRS, Centralną Ewidencję Działalności 

Gospodarczej, Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych, dane BIP 

podmiotów aplikujących lub inny równoważny dokument. 

TAK/NIE 

2 

Podmiot aplikujący złożył 1 wniosek 

 

Ocena tego kryterium odbywa się w oparciu o rejestr wniosków 

złożonych w elektronicznych formularzu wniosków. 

TAK/NIE 

3 

Podmiot aplikujący nie uzyskał grantu na utworzenie LOWE 

w 1.konkursie LOWE, tj. w edycji 2017-2018 

 

Ocena tego kryterium odbywa się w oparciu o weryfikację 

podmiotu z listą dotychczas utworzonych LOWE, stanowiącą 

załącznik 5 do Procedury. 

TAK/NIE 

4 

Podmiot aplikujący nie ubiega się o grant u innego 

Grantodawcy w ramach konkursu LOWE 

 

Ocena tego kryterium odbywa się w oparciu o oświadczenie 

złożone przez Organ prowadzący we wniosku aplikacyjnym. 

TAK/NIE 

5 

Szkoła wskazana do pełnienia roli LOWE jest zlokalizowana 

w gminie miejskiej, wiejskiej lub miejsko-wiejskiej na 

terenie powiatu, gdzie nie utworzono LOWE w 1.konkursie 

LOWE, w edycji 2017-2018 

TAK/NIE 
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Ocena tego kryterium odbywa się w oparciu o oświadczenie 

złożone przez Organ prowadzący we wniosku aplikacyjnym oraz 

listę dotychczas utworzonych LOWE, stanowiącą załącznik 5  

do Procedury 

6 

Wiarygodność i rzetelność podmiotu aplikującego: nie 

doszło do rozwiązania z podmiotem aplikującym umowy 

finansowanej ze środków publicznych w trybie 

natychmiastowym z przyczyn leżących po jego stronie. 

 

Ocena tego kryterium odbywa się w oparciu o oświadczenie 

złożone przez Organ prowadzący we wniosku aplikacyjnym 

TAK/NIE 

7 

Zobowiązanie podmiotu aplikującego do: 

a. współpracy z co najmniej jednym ośrodkiem LOWE z 

1.edycji konkursu, 2017-2018 - Partnerem Projektu; 

b. utworzenia partnerstwa z co najmniej 1.podmiotem  

z otoczenia społeczno-gospodarczego; 

c. objęcia wsparciem LOWE minimum 200 osób dorosłych; 

d. utrzymania trwałości LOWE przez minimum 12 miesięcy  

od zakończenia finansowania z grantu otrzymanego  

w ramach umowy o powierzenie grantu; 

 

Ocena tego kryterium odbywa się w oparciu o oświadczenie 

złożone przez Organ prowadzący we wniosku aplikacyjnym. 

TAK/NIE 

8 

Prawidłowość i kompletność wniosku aplikacyjnego, tj.: 

a. wniosek aplikacyjny złożony na właściwym formularzu,  

za pośrednictwem elektronicznego formularza wniosku; 

b. wszystkie obligatoryjne pola wniosku aplikacyjnego zostały 

uzupełnione; 

c. wniosek aplikacyjny złożony w terminie naboru; 

d. do wniosku załączono podpisaną zgodę Dyrektora szkoły, 

wskazanej przez organ prowadzący do pełnienia roli LOWE, 

na przystąpienie do projektu grantowego. 

 

Ocena tego kryterium odbywa się w oparciu o oświadczenie 

złożone przez Organ prowadzący we wniosku aplikacyjnym oraz 

treść załącznika do wniosku aplikacyjnego – zgoda Dyrektora 

szkoły, stanowiące załącznik Nr 8 do Procedury.  

TAK/NIE 
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9 

Wniosek aplikacyjny został przygotowany w języku polskim. 

 

Ocena tego kryterium odbywa się w oparciu o treści wniosku 

aplikacyjnego 

TAK/NIE 

10 

Budżet mieści się w maksymalnej wysokości grantu oraz 

zachowane zostały proporcje podziału grantu, o którym 

mowa w Procedurze 

 

Ocena tego kryterium odbywa się w oparciu o weryfikację 

budżetu we wniosku aplikacyjnym. 

TAK/NIE 

11 

Przedstawiony budżet nie zawiera błędów lub omyłek 

rachunkowych 

 

Ocena tego kryterium odbywa się w oparciu o weryfikację 

budżetu we wniosku aplikacyjnym. 

TAK/NIE 

 

Weryfikacja danych zawartych we wniosku aplikacyjnym następuje na podstawie 

oświadczeń złożonych przez podmiot aplikujący, danych z powszechnie dostępnych 

rejestrów i ewidencji w tym – zamieszczonych w KRS, ewidencji działalności 

gospodarczej, Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych oraz danych BIP podmiotów 

aplikujących.  

Z zastrzeżeniem wskazanych niżej wyjątków, w przypadku wystąpienia braków 

formalnych, wzywa się podmiot aplikujący do usunięcia błędów formalnych i złożenia 

poprawionego wniosku aplikacyjnego, w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze  

od daty wezwania. Jeżeli podmiot aplikujący nie uzupełni braków formalnych  

w wymaganym terminie, wniosek aplikacyjny podlega odrzuceniu.  

Podstawową formą komunikacji z podmiotem aplikującym jest forma 

elektroniczna. W takiej formie następuje wezwanie do uzupełnienia braków 

formalnych. Zatem w przypadku nie wskazania we wniosku aplikacyjnym 

adresu e-mailowego do kontaktu ze strony podmiotu aplikującego, wniosek 

aplikacyjny podlega odrzuceniu bez wezwania do uzupełnienia braków 

formalnych.  

 

 

 

 

 



 
Projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2” POWR.02.14.00-00-1007/19 

15 
 

Rozdział IV Kryteria oceny merytorycznej  

 

Ocena merytoryczna dotyczy wniosków aplikacyjnych, które uzyskały pozytywną 

ocenę formalną i przebiega 2-etapowo: 

I. Etap 1: Ocena wniosków aplikacyjnych przez 2 ekspertów – w zakresie  

oceny kryteriów merytorycznych Nr 1-6. Każdy ekspert ocenia wniosek 

indywidualnie. Ocena na tym etapie stanowi średnią arytmetyczną z oceny 

dwóch ekspertów. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać wniosek 

aplikacyjny na tym etapie wynosi 90 pkt. 

II. Etap 2: Panel ekspertów - w zakresie oceny kryterium merytorycznego Nr 7. 

Panel ekspertów składa się z ekspertów wybranych przez Fundację   

i Partnerów (po jednym ekspercie z każdej instytucji). Ocena w ramach Panelu 

Ekspertów ma charakter porównawczy w odniesieniu do wszystkich projektów 

podlegających ocenie. Oceniany będzie wpływ LOWE na poprawę sytuacji 

osobistej, społecznej i zawodowej dorosłych w wymiarze lokalnym. 

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać wniosek aplikacyjny na tym 

etapie wynosi 10 pkt. 

 

Kryteria oceny merytorycznej 

 

CHARAKTER ORGANU PROWADZĄCEGO: Max. 15 pkt 

a) JST gmina wiejska/miejsko-wiejska -15 pkt. 

b) JST gmina miejska -5 pkt.  

c) JST powiat -1 pkt. 

d) Inny organ prowadzący (np. organizacja społeczna/wyznaniowa, inne) -10 pkt 

plus dodatkowe 5 pkt. jeśli szkoła wskazana do roli LOWE znajduje się w 

gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej. 

 

Uwaga: w przypadku organów, wymienionych w pkt. d), dodatkowym 

kryterium dostępu jest minimum 1 rok (rozumiany jako rok szkolny) 

doświadczenia w prowadzeniu szkoły w okresie przed złożeniem wniosku na 

konkurs grantowy. Weryfikacja kryterium: Spełnia/Nie spełnia. Niespełnienie 

tego kryterium dostępu jest równoznaczne z niemożnością otrzymania grantu. 

Punkty w ramach tego kryterium nie sumują się. 

 

1. OBSZAR, NA KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ ORGAN PROWADZĄCY: Max. 25 pkt. 

a) Obszar zdegradowany (wg definicji w art. 9 Ustawie o rewitalizacji z 9.10.2015 

r., Dz.U.2018, poz.1398)1 - 5 pkt. 

                                                           
1 Ustawa o rewitalizacji z 9.10.2015 r., Art. 9: 
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b) Obszar popegeerowski - 5 pkt. 

c) Obszar powojskowy - 5 pkt. 

d) Obszar poprzemysłowy - 5 pkt. 

e) Obszar o największych potrzebach w zakresie edukacji dorosłych - 5 pkt.  

Punkty w ramach tego kryterium sumują się. 

 

2. SYTUACJA SPOŁECZNA W OTOCZENIU SZKOŁY: Max. 24 pkt. 

Kryterium weryfikuje, czy na obszarze, na którym funkcjonuje szkoła, występują 

skumulowane problemy osób:  

a) o niskim wykształceniu, tj.  co najwyżej zasadniczym zawodowym lub średnim  

i policealnym zdobytym w dalszej przeszłości – 3 pkt.  

b) długotrwale bezrobotne / pozostające nieprzerwanie bez pracy przez okres 

minimum 12 miesięcy – 3 pkt. 

c) w wieku niemobilnym (wg. definicji GUS2) – 3 pkt. 

d) korzystające z pomocy społecznej3 – 3 pkt.  

e) nieaktywne zawodowo (tzw. NEET4), bez doświadczenia zawodowego -3 pkt.  

f) z niepełnosprawnością -3 pkt. 

g) dla których rolnictwo jest jedynym źródłem utrzymania -3 pkt. 

h) osamotnione, niemobilne na rynku pracy z powodu opieki nad osobami 

zależnymi -3 pkt.  

 

Ocena kryterium polega na weryfikacji zapisów we wniosku aplikacyjnym. Punkty  

za subkryteria w pkt. a)-g) są przyznawane w następujący sposób: liczba 

dorosłych spełniających dane subkryterium w stosunku do ogólnej liczby osób 

zamieszkujących gminę/powiat, na terenie której funkcjonuje szkoła wskazana 

przez organ prowadzący do pełnienia funkcji LOWE. Maksymalna liczba punktów 

                                                           
1. Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych,  
w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami, o których 
mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696), niskiego poziomu 
edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako 
obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk:  
1) gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw lub  
2) środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, 
zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub  
3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu 
technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się 
funkcji obszaru, niedostosowania infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów 
publicznych, lub  
4) technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz 
niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 
energooszczędności, ochrony środowiska i zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 
lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
2. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, pod warunkiem 
stwierdzenia na każdym z podobszarów występowania koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych, środowiskowych, 
przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych, o których mowa w ust. 1. 

2 Wiek niemobilny wg definicji GUS oznacza grupę wieku produkcyjnego obejmującą ludność w wieku: Mężczyźni: 45-64 lata, Kobiety: 45-59 lat. 

3 Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593, z późn. zmianami. 

4 Osoba z grupy NEET oznacza osobę pozostającą poza sferą zatrudnienia i edukacji, czyli jest to osoba która jednocześnie  

nie uczy się, nie pracuje ani nie przygotowuje się do zawodu. 
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jest przyznawana w przypadku gdy wskaźnik danego subkryterium jest  wyższy  

od średniej w regionie, gdzie zlokalizowana jest szkoła. 

Punkty w ramach tego kryterium sumują się. 

 

3. WOJEWÓDZTWO POCHODZENIA ORGANU PROWADZĄCEGO: Max. 15 pkt. 

a) Opolskie, Zachodnio-Pomorskie, Podlaskie-15 pkt. 

b) Łódzkie, Mazowieckie -10 pkt. 

c) Pomorskie, Świętokrzyskie -5 pkt. 

d) Pozostałe województwa -0 pkt.  

Punkty w ramach tego kryterium nie sumują się. 

 

4. DOŚWIADCZENIE SZKOŁY NA RZECZ AKTYWIZACJI OSÓB DOROSŁYCH/ 

SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ: Max. 5 pkt 

Ocenie podlegać będzie wieloaspektowość działań podejmowanych przez szkołę, 

zgłoszoną do pełnienia roli LOWE, dla dorosłych/społeczności lokalnej w okresie 

ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku, w tym ich rodzaj i forma (szkolenie/kurs, 

akcja, projekt, konkurs, itp.), zastosowanie niestandardowych metod 

kształcenia/aktywizacji, zaangażowane zasoby osobowe i rzeczowe szkoły, inni 

partnerzy, uzyskane efekty i korzyści przez osoby dorosłe, wpływ na społeczność 

lokalną, stopień i charakter (rodzaj) partycypacji uczestników/beneficjentów 

opisanych działań. Punkty za przedmiotowe kryterium będą przyznawane  

w następujący sposób:  

a) Wniosek aplikacyjny zawiera opis dwóch działań, które spełniają wymienione  

w opisie kryterium elementy - 2 pkt; 

b) Wniosek aplikacyjny zawiera opis jednego działania, które spełnia wymienione 

w opisie kryterium elementy - 1 pkt; 

c) Wniosek aplikacyjny nie zawiera opisu działań, które spełniają wymienione  

w opisie kryterium elementy lub opis nie spełnia wymogów kryterialnych - 0 

pkt; 

Punkty w ramach tego kryterium nie sumują się. 

 

5. KWOTA GRANTU I PRZEZNACZENIE Max. 6 pkt 

a) Niezbędność i racjonalność wydatków z grantu w kontekście wstępnie 

zdiagnozowanych potrzeb dorosłych w otoczeniu LOWE: 0-3 pkt. 

b) Efektywność wydatków w kontekście celu LOWE/wyższa dostępność  

do pozaformalnych aktywności edukacyjnych dla dorosłych: 0-3 pkt. 

Punkty w ramach tego kryterium sumują się. 
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6. WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZNY I GOSPODARCZY SPOŁECZNOŚCI 

LOKALNEJ Max. 10 pkt 

Ocena obejmuje wpływ LOWE na poprawę sytuacji osobistej, społecznej  

i zawodowej dorosłych w wymiarze lokalnym,   

a) Wysoki wpływ: 6 -10 pkt; 

b) Umiarkowany wpływ :3 - 5 pkt 

c) Niski wpływ: 0 -2 pkt 

 

Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje i dane 

zamieszczone we wniosku aplikacyjnym przez podmiot aplikujący. Eksperci 

oceniający wnioski aplikacyjne są również uprawnieni do weryfikacji informacji 

zawartych we wnioskach z powszechnie dostępnymi danymi i informacjami 

urzędowymi, rejestrami, itp.  

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z etapu 1. oceny  merytorycznej 

obejmującego ocenę kryteriów merytorycznych od 1 do 6 oraz przekazania wniosku 

aplikacyjnego do etapu 2.oceny w zakresie oceny kryterium merytorycznego 7, 

prowadzonej przez Panel Ekspertów, jest uzyskanie łącznie minimum 45 punktów,  

tj. 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania  z etapu 1. oceny 

wniosków, przeprowadzanej przez dwóch ekspertów. Wnioski aplikacyjne, które nie 

spełnią tego kryterium, nie będą mogły uzyskać dofinansowania. 

 

W przypadku rozbieżności w ocenie dwóch ekspertów prowadzonej w etapie 1.oceny 

danego wniosku aplikacyjnego, sięgających co najmniej 30 punktów pomiędzy 

ocenami łącznymi dwóch ekspertów, wniosek jest kierowany do oceny przez 

trzeciego eksperta. Ocena trzeciego eksperta stanowi wówczas ocenę ostateczną  

w etapie 2.oceny merytorycznej danego wniosku aplikacyjnego. 

 

Przy ocenie kryterium Nr 6 dot. kwoty grantu i jego przeznaczenia,  ekspert 

oceniający wniosek aplikacyjny może zaproponować obniżenie wnioskowanej przez 

podmiot aplikujący kwoty grantu, o ile uzna, że określony w szczegółowym budżecie 

projektu (pkt. 10 wniosku aplikacyjnego) wydatek: 

 jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa 

krajowego; 

 nie jest niezbędny do realizacji celów konkursu grantowego projektu  

i przewidzianych w nim zadań; 

 nie jest oszacowany w sposób racjonalny, oszczędny  i efektywny, tzn. wysokość 

wydatku jest zawyżona w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i nie 

spełnia wymogu uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.  

Informacja na ten temat jest odnotowywana w karcie oceny merytorycznej 

sporządzonej przez eksperta.  
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Dopuszcza się możliwość wezwania podmiotu aplikującego do przedstawienia 

wyjaśnień w zakresie dotyczącym kryterium Nr 6, tj. ustalonych przez podmiot 

aplikujących wydatków w szczegółowym budżecie projektu, określonych w pkt. 10 

wniosku aplikacyjnego, jeśli kalkulacja i uzasadnienie przedstawionych wydatków 

uniemożliwiają ich weryfikację przez eksperta oceniającego wniosek aplikacyjny,  

w celu uzyskania pewności, że wydatek jest niezbędny do poniesienia i określony  

w sposób racjonalny, oszczędny  i efektywny.  

 

Termin na złożenie wyjaśnień przed podmiot aplikujący wynosi 5 dni roboczych licząc 

od dnia następującego po dniu wysłania wezwania.  

 

Nie złożenie wyjaśnień w terminie 5 dni roboczych od dnia następującego po dniu 

wysłania wezwania skutkuje oceną wersji złożonego wniosku o dofinansowanie 

projektu i w konsekwencji może skutkować obniżeniem kwoty grantu w zakresie 

wydatków niespełniających  warunku uzyskiwania najlepszych efektów z danych 

nakładów.  

 

Eksperci mają możliwość, bez uszczerbku dla zasady zachowania samodzielności 

dokonywanej oceny - konsultowania oceny w ramach pary oceniającej osobiście, 

drogą mailową lub telefonicznie, w tym uzgodnienia uwag, kierowanych do podmiotu 

aplikującego w toku uzupełnień oraz uzgodnienia ostatecznej wysokości 

przyznanego grantu.  

Końcowa ocena punktowa danego wniosku aplikacyjnego  stanowi sumę ocen z obu 

etapów oceny merytorycznej wniosków, tj. etapu 1. dot. oceny wniosków 

aplikacyjnych przez 2 ekspertów i etapu 2. dot. Panelu ekspertów. 

 

 

Rozdział V Informacja o maksymalnej wysokości oraz o przeznaczeniu 

grantu 

 

Grant może zostać przeznaczony wyłącznie na finansowanie wydatków związanych  

z przygotowaniem i uruchomieniem LOWE zgodnie z Modelem LOWE.  

Grant może zostać uznany za kwalifikowalny w projekcie, o ile zostaną spełnione 

poniższe warunki: 

1) Grantobiorca został wybrany w konkursie grantowym; 

2) Wydatki ponoszone przez Grantobiorcę zostały faktycznie poniesione  

w okresie kwalifikowalności wydatków. Okres kwalifikowania wydatków 

zostanie określony w umowie o powierzenie grantu. 

3) Wydatki ponoszone przez Grantobiorcę są zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa krajowego i unijnego, 
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4) Wydatki ponoszone przez Grantobiorcę zostały dokonane w sposób 

oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych, 

i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z nakładów 

poniesionych na ich osiągnięcie. 

 

Przy ponoszeniu wydatków w ramach uzyskanego grantu, Grantobiorca nie stosuje 

się  do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Nie jest dopuszczalne finansowanie  

w ramach grantu kosztów administracyjnych związanych z obsługą grantu  

w rozumieniu rozdziału 8.4. pkt. 2 przywołanych Wytycznych. 

W odniesieniu do środków finansowych przekazanych Grantobiorcy, w ramach 

grantu, obowiązuje zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków. Jeżeli 

wydatki ponoszone przez Grantobiorcę zostały zrefundowane/pokryte w ramach 

innych środków publicznych, nie można ich ponosić ze środków otrzymanych  

w ramach grantu. Takie działanie skutkować będzie koniecznością zwrotu 

proporcjonalnej części otrzymanego Grantu. 

 

Maksymalna wysokość grantu dla jednego organu prowadzącego na 

przygotowanie, uruchomienie i prowadzenie ośrodka LOWE w okresie 

minimum 12 miesięcy obowiązywania umowy o powierzenie grantu wynosi 

250 000,00 zł. Wydatki związane z prowadzeniem działalności LOWE w okresie 

trwałości, czyli co najmniej 12 miesięcy od zakończenia okresu grantowania, 

ponosi organ prowadzący szkołę, przy której funkcjonuje LOWE. 

 

Podmiot aplikujący o grant zobowiązany jest do przygotowania szczegółowego 

budżetu wykorzystania grantu, przy czym przy sporządzeniu budżetu należy brać 

pod uwagę następujące limity:  

a) Maksymalnie 10% wnioskowanej kwoty grantu można przeznaczyć  

na przygotowanie szkoły do roli LOWE, w tym: 

i. Do 2% wnioskowanej kwoty grantu na opracowanie diagnozy 

potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji 

kluczowych osób dorosłych w społeczności lokalnej, na terenie której 

będzie funkcjonował LOWE oraz ocena potencjału szkoły do pełnienia 

funkcji LOWE i otoczenia LOWE zgodnie z metodologią określoną  

w Załączniku nr 1 do Procedury; 

ii. Do 6% wnioskowanej kwoty grantu na koszty adaptacji 

pomieszczeń i/lub wyposażenia LOWE, w których będzie 

prowadzona działalność LOWE, w tym m.in. na dostosowanie do 

potrzeb osób z niepełnosprawnością, zakupem środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby wsparcia osób 
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dorosłych w LOWE. Wydatki te powinny wynikać z przeprowadzonej 

analizy potrzeb szkoły wyznaczonej do pełnienia roli LOWE; 

iii. Do 2% wnioskowanej kwoty grantu na koszty promocji LOWE  

w środowisku lokalnym. 

b) Min 90% wnioskowanej kwoty grantu na działalność LOWE przez 

minimum  

12 miesięcy w okresie obowiązywania umowy o powierzenie grantu, w tym: 

i. Do 20% wnioskowanej kwoty grantu na koszty funkcjonowania 

LOWE (np. wynagrodzenie koordynatora, animatora, itp.) 

ii. Do 70% wnioskowanej kwoty grantu na bezpośrednie wsparcie dla 

osób dorosłych korzystających z oferty edukacyjnej LOWE  

(np. wynagrodzenia prowadzących wsparcie edukacyjne, materiały  

i pomoce edukacyjne niezbędne do prowadzenia wsparcia, catering  

i poczęstunek podczas wsparcia, przejazdy, inne wydatki/koszty  

w zależności od wsparcia/potrzeb dorosłych uczestników, np. asysta 

osób z niepełnosprawnością, opieka nad osobą/ami zależnymi od 

uczestników podczas ich udziału w formach wsparcia edukacyjnego, 

itd.). 

 

Przedstawiony we wniosku aplikacyjnym budżet podlega ocenie i negocjacjom. 

Ostateczny kształt budżetu na wydatki związane z uruchomieniem, funkcjonowaniem 

i działalnością LOWE zostanie sprecyzowany w umowie o powierzenie grantu.  
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Rozdział VI Informacja o trybie wypłacania grantu 

 

Grant będzie wypłacany w  formie zaliczek w 5 transzach: 

 

Transza 

% udział 

przyznanej  

kwoty 

grantu 

Przeznaczenie grantu Termin przekazania środków 

I 10%  

Przygotowanie LOWE  

i przeprowadzenie diagnozy 

potrzeb, promocja LOWE  

w otoczeniu w okresie 

Czerwiec 2020-Sierpień 

2020 

po podpisaniu umowy  

o powierzenie grantu oraz 

złożeniu zabezpieczenia 

(jeśli dotyczy) w terminie do 

30 dni kalendarzowych 

II 25%  

Działalność merytoryczna 

LOWE na okres  Wrzesień 

2020 – Listopad 2020 

po zatwierdzeniu 

sprawozdania kwartalnego 

składanego przez 

Grantobiorcę, w terminie do 

14 dni kalendarzowych od 

zatwierdzenia sprawozdania 

III 25%  

Działalność merytoryczna 

LOWE w okresie Grudzień 

2020 - Luty 2021 

po zatwierdzeniu 

sprawozdania kwartalnego 

składanego przez 

Grantobiorcę, w terminie do 

14 dni kalendarzowych 

od zatwierdzenia 

sprawozdania 

IV 25%  

Działalność merytoryczna 

LOWE w okresie Marzec 

2021 - Maj 2021  

po zatwierdzeniu 

sprawozdania kwartalnego 

składanego przez 

Grantobiorcę, w terminie do 

14 dni kalendarzowych 

od zatwierdzenia 

sprawozdania 

V 15%  

Działalność merytoryczna 

LOWE w okresie Czerwiec 

2021 – Październik 2021 

po zatwierdzeniu 

sprawozdania kwartalnego 

składanego przez 

Grantobiorcę, w terminie do 

14 dni kalendarzowych 

od zatwierdzenia 

sprawozdania 
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Co do zasady, harmonogram płatności przekazywania Grantobiorcy kolejnych 

zaliczek  może podlegać aktualizacji ze skutkiem na kolejny okres rozliczeniowy. 

Wniosek o aktualizację harmonogramu płatności Grantobiorca składa w formie 

pisemnej, w terminie nie później niż 14 dni roboczych liczonych od ostatniego dnia 

upływu okresu rozliczeniowego, którego dotyczy dany wniosek. Wniosek wraz z 

uzasadnieniem zaistniałych okoliczności jest przesyłany w wersji elektronicznej na 

adres biura Grantodawcy. Aktualizacja harmonogramu  płatności następuje w wyniku 

pisemnej akceptacji wniosku przez Grantodawcę. Decyzja Grantodawcy nie podlega 

procedurze odwoławczej.  

Okres realizacji przedsięwzięcia za środki grantu w ramach umowy o powierzenie 

grantu kończy się 30 października 2021 r.  

Warunkiem rozliczenia środków grantu lub transzy będzie złożenie przez  

Grantobiorcę łącznie następujących dokumentów: 

a) sprawozdania z wykonania działań w ramach danej transzy grantu; 

b) oświadczenia o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu; 

c) protokołu odbioru wypracowanego rezultatu (efektu) lub efektu cząstkowego  

(z opisem osiągniętych efektów) przedsięwzięcia realizowanego na podstawie 

umowy o powierzenie grantu, podpisanego przez obydwie strony umowy  

o powierzenie grantu. 

Grantobiorca rozlicza wydatki metodą rozliczania za rezultat (efekty), tj. w oparciu  

o tzw. kwoty za rezultat. Ich wysokość oraz sposób rozliczenia zostanie określony  

w umowie o powierzenie grantu. Dokumenty księgowe stanowiące dowód 

poniesionych przez Grantobiorcę wydatków z grantu nie będą sprawdzane przez 

Grantodawcę.  

Szczegółowe warunki przekazania, rozliczenia i zwrotu niewykorzystanego albo 

nierozliczonego grantu/transzy grantu określi umowa o powierzenie grantu (wzór 

Umowy stanowi Załącznik nr 2).  

 

 

 

Rozdział VII Zasady dotyczące zabezpieczenia grantu 

 

Najpóźniej w dniu podpisania umowy o powierzenie grantu Grantobiorca 

zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz  

z deklaracją wekslową. Zasady zwrotu weksla określi umowa o powierzenie grantu 

(Załącznik nr 2 do Procedury).  

Złożenie zabezpieczenia jest warunkiem wypłaty grantu.  

Wniesienie zabezpieczenia nie dotyczy Grantobiorców należących do sektora 

finansów publicznych.  
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Rozdział VIII Zmiana wysokości i przeznaczenia grantu  

 

Grantodawca nie przewiduje zwiększenia przyznanej kwoty Grantu. Grantobiorca 

może natomiast zwiększyć ogólny budżet realizacji modelu LOWE w ramach 

posiadanych środków własnych, po jego wcześniejszym przedstawieniu 

Grantodawcy w celu akceptacji zaproponowanych zmian pod kątem zgodności 

podejmowanych działań z Modelem LOWE oraz zachowania proporcji wydatków w 

ramach struktury budżetu przedłożonej we wniosku aplikacyjnym przez Grantobiorcę. 

Zmiana wysokości i przeznaczenia grantu wymaga zgody Grantodawcy i 

dokonywana jest w formie wymaganej dla zmiany umowy o powierzenie grantu. 

Zmiana przeznaczenia grantu nie może naruszać ogólnych zasad podziału kwoty 

grantu wynikających z niniejszej Procedury oraz zasad przeznaczania grantu 

wynikających z: 

a) Regulaminu konkursu numer POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19 na następujący 

typ operacji: Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się 

przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych 

Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE II) w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne 

polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój 

narzędzi dla uczenia się przez całe życie,  

b) Innych przepisów i dokumentów określających zasady realizacji i finansowania 

projektów grantowych, wskazanych we wzorze umowy o powierzenie  grantu, 

stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej procedury.  

 

 

 

Rozdział IX Zmiana umowy o powierzenie grantu 

 

Zmiana umowy o powierzenie grantu wymaga zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Ponieważ wzór umowy stanowi załącznik do Procedury 

zmiana umowy nie może dotyczyć istotnych postanowień umowy. Zmianę 

postanowień umowy uznaje się za istotną jeżeli: 

a) zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru w pierwotnym 

brzmieniu; 

b) nie zmienia ogólnego charakteru umowy o powierzenie grantu i zachodzi co 

najmniej jedna z następujących okoliczności: 

i. zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w Procedurze  

to w naborze Grantobiorców wzięliby lub mogliby wziąć udział inni 

wykonawcy lub przyjęto by wnioski aplikacyjne innej treści; 

ii. zmiana znacznie zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających  

z umowy o powierzenie grantu.  
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Rozdział X Zasady dotyczące monitorowania i kontroli Grantów 

 

Grantodawca będzie prowadził stały monitoring wykorzystania grantu oraz postępu 

realizacji zadań. W szczególności Grantodawca dopuszcza możliwość 

przeprowadzenia wizyt monitorujących  na miejscu (np. w formie mystery client) oraz 

przeprowadzenie badań i ankiet wśród uczestników LOWE. Grantobiorca będzie 

zobowiązany do umożliwienia Grantodawcy przeprowadzenia monitoringu. 

Monitoring w miejscu funkcjonowania LOWE będzie realizowany w ramach 5 wizyt 

monitorujących, odbywających się po upływie terminu realizacji poszczególnych 

części Projektu (terminarz dostosowany do terminów rozliczenia transzy grantu). 

Stały monitoring sposobu realizacji umowy o powierzenie grantu będzie prowadzony 

również w ramach Komitetu Sterującego Partnerstwa Projektu.  

Grantodawca będzie sprawował kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez 

Grantobiorcę, w tym wydatkowania przekazanego grantu. Kontrola może być 

przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu do czasu 

ustania obowiązków wynikających z umowy o powierzenie grantu.  W ramach kontroli 

osoby upoważnione przez Grantodawcę mogą badać dokumenty i inne nośniki 

informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości 

wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji 

dotyczących wykonania zadania. Grantobiorca na żądanie kontrolującego jest 

zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz 

udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.  Prawo 

kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Grantodawcę zarówno w siedzibie 

Grantobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania. 

Grantobiorca jest zobowiązany do poddania się kontroli dotyczącej wykorzystania 

grantu przez podmioty trzecie, w zakresie w jakim obowiązek poddania się takiej 

kontroli będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązujących oraz  

z wytycznych w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków 

wspólnotowych.  

 

 

 

Rozdział XI Zasady dotyczące odzyskiwania Grantów w przypadku ich 

wykorzystania niezgodnie z celami 

 

Jeżeli na podstawie dokumentów przedkładanych przez Grantobiorcę lub nie 

wywiązania się z obowiązku ich przedłożenia  lub stwierdzenia w wyniku monitoringu 

lub czynności kontrolnych, że grant został wykorzystany niezgodnie  

z przeznaczeniem, z naruszeniem procedury, wynikających z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa lub z umowy o powierzenie grantu albo, że grant 

został pobrany nienależnie, Grantodawca wezwie Grantobiorcę do zwrotu całości lub 



 
Projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2” POWR.02.14.00-00-1007/19 

26 
 

części grantu lub do wyrażenia zgody na pomniejszenie wypłaty kolejnej należnej mu 

części dofinansowania.  

Grantobiorca jest zobowiązany do zwrotu całości (lub części – w przypadku, o którym 

mowa w pkt f) wypłaconych środków, jeżeli:  

a) nie realizuje założonych zadań i nie osiąga przewidzianego celu projektu  

i konkursu grantowego, określonego w umowie o powierzenie grantu oraz 

procedurze realizacji projektu grantowego,  

b) nie przedstawi dokumentów potwierdzających osiągnięcie rezultatów  

a sprawozdania z rozliczenia kwot za rezultat, składane przez Grantobiorcę  

w okresach rozliczeniowych nie zostaną  zatwierdzone przez Grantodawcę,  

c) złożył niezgodne z prawdą oświadczenie na etapie ubiegania się o grant,  

d) grant został wykorzystany niezgodnie z celami projektu i konkursu 

grantowego. Przez wydatkowanie Grantu niezgodnie z celem projektu  

i konkursu grantowego rozumie się inne cele niż przygotowanie szkół do 

pełnienia roli wynikającej z koncepcji modelu LOWE; 

e) grant został wykorzystany z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 

Ustawy o finansach publicznych, w szczególności wynikających z niniejszej 

umowy; 

f) Instytucja Pośrednicząca nałoży na Grantodawcę korektę finansową z tytułu 

niewłaściwego wykorzystania grantu przez Grantobiorcę.  

 

Za prawidłowo zrealizowany cel projektu i konkursu grantowego uznaje się sytuację, 

gdy Grantobiorca osiągnie co najmniej 80% wskaźników rezultatów i produktów 

przypisanych do kwot za rezultat w okresach realizacji projektu grantowego  

i przedstawi na ich poparcie dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników 

rezultatów i produktów, o których mowa w § 9 ust. 3, zostaną zatwierdzone przez 

Grantodawcę. W przeciwnym przypadku Grantobiorca jest zobowiązany do zwrotu 

całości otrzymanego Grantu. 

Grantobiorca jest zobowiązany do zwrotu części wypłaconych środków, w przypadku:  

a) podwójnego finansowania, o którym mowa w Rozdziale V Procedury realizacji 

projektu grantowego;  

b) nieosiągnięcia rezultatu, jeżeli kolejna transza nie zostanie pomniejszona  

o wartość przypisaną do niezrealizowanego rezultatu. 

 

Do kwoty grantu podlegającego zwrotowi Grantobiorca doliczy odsetki liczone jak dla 

zaległości podatkowych od dnia przekazania środków finansowych z tytułu grantu 

podlegających zwrotowi. Grantobiorca, na pisemne wezwanie Grantodawcy, zwraca  

środki grantu wraz z odsetkami,  w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 

doręczenia wezwania do zwrotu na rachunek bankowy Grantodawcy  o numerze  

82 1600 1013 1030 9507 0000 0015. 
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W sytuacji gdy z przyczyn leżących po stronie Grantobiorcy, Instytucja 

Pośrednicząca nałoży na Grantodawcę korektę finansową z tytułu niewłaściwego 

wykorzystania przez Grantobiorcę grantu, na Grantobiorcę zostanie nałożona korekta 

finansowa w wysokości odpowiadającej wysokości korekty finansowej nałożonej 

przez Instytucję Pośredniczącą na Grantodawcę za niewłaściwe wykorzystanie 

grantu przez Grantobiorcę. 

W przypadku gdy Grantobiorca nie dokona w wyznaczonym terminie, od kwoty 

podlegającej zwrotowi naliczane będą odsetki ustawowe za opóźnienie,  

a Grantodawca podejmie czynności zmierzające do odzyskania środków,  

w szczególności z wykorzystaniem zabezpieczenia.  

Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanych 

środków grantu obciążają Grantobiorcę. 

Szczegółowe zasady postępowania w sprawie odzyskiwania grantów w przypadku 

ich wykorzystania niezgodnie z celami określi umowa o powierzenie grantu (patrz 

wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Procedury).  

 

 

Rozdział XII  Załączniki do Procedury 

 

Załączniki do procedury stanowiące jej integralną część są następujące: 

Załącznik Nazwa Załącznika 

Załącznik 1 

Model funkcjonowania LOWE  (Lokalnego Ośrodka Wiedzy  

i Edukacji) w drugim etapie ich rozwoju w latach 2019-2023, 

będący załącznikiem Nr 10 do Regulaminu Konkursu  

Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19, w ramach którego projekt 

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób 

dorosłych 2 (LOWE 2) został wybrany do dofinansowania. 

Załącznik 2 Wzór umowy o powierzenie grantu 

Załącznik 3 Wzór Wniosku aplikacyjnego 

Załącznik 4 Wzór zapytania do Procedury naboru 

Załącznik 5 
Lista dotychczas utworzonych LOWE, edycja konkursu 2017-

2018, aktualizacja z 28.06.2019 

Załącznik 6 Wzór karty oceny formalnej 

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej 
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Załącznik 8 

Wzór Oświadczenia Dyrektora szkoły wskazanej przez organ 

prowadzący do pełnienia roli LOWE – zgoda na przystąpienie do 

projektu grantowego 

Załącznik 9 

Wzór Deklaracji Grantobiorcy o nie ubieganiu się o inny grant  

w ramach innego projektu realizowanego w wyniku konkursu 

numer POWR.02.14.00-IP.02-00-001/10 na następujący typ 

operacji: Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form 

uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do 

pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE II) 

w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla 

rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój 

narzędzi dla uczenia się przez całe życie – składana  z umową o 

powierzenie grantu 

Załącznik 10 Oświadczenie o bezstronności 

 

Uwaga – załączniki zostały ujęte w osobnych plikach. 


