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Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/Partnerów w celu współdziałania w realizacji projektu  
“Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej” 

 
 
Ogłaszający konkurs: 
Ministerstwo Edukacji i Nauki 
 
I. Podstawa prawna 
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa “Sokrates”, działając 
zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217 z późn. zm.), ogłasza 
otwarty nabór na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych 
do realizacji projektu w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki naboru wniosków  
o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/21 dla osi priorytetowej II 
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu 
oświaty, Typu operacji: „Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, Celu szczegółowego: Szkolenia i doradztwo dla kadry 
edukacji włączającej w województwie śląskim”. 
 
Nabór prowadzony jest w celu wyłonienia partnera do konkursu trwającego od 31 marca 2021 r. do 27 
kwietnia 2021 r. 
 
Realizacja partnerstwa jest uzależniona od wyłonienia Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli 
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowej “Sokrates” spośród innych uczestników konkursu w województwie śląskim, 
jako Beneficjenta konkursu. 
 
Ogłoszenie o konkursie jest dostępne pod adresem: 
https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenia-i-doradztwo-dla-kadry-edukacji-
wlaczajacej/ 
 
II. Cel partnerstwa: 
Celem partnerstwa jest wspólna realizacja ww. projektu, polegającego na szkoleniach połączonych  
z doradztwem w zakresie edukacji włączającej dla grupy docelowej określonej w pkt 3.2. Regulaminu 
konkursu. Działania wynikające ze zrealizowania projektu mają na celu podniesienie wiedzy kadr edukacji 
na temat edukacji włączającej. 
Projekt zostanie zrealizowany na terenie województwa śląskiego, a jego liderem będzie Niepubliczna 
Placówka Doskonalenia Nauczycieli  Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa “Sokrates”. 
 
Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: 
https://efs.men.gov.pl/wp-content/uploads/2021/02/Regulamin-konkursu-Szkolenia-idoradztwo- 
dla-kadry-edukacji-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cej.pdf 
 
III. Zakres tematyczny partnerstwa 
Uwaga! Szczegółowy zakres partnerstwa zostanie ustalony przez obie strony po wyborze Partnera. 
Partner, który zostanie wyłoniony z otwartego naboru, wspólnie z Niepubliczną Placówką Doskonalenia 
Nauczycieli Grupą Edukacyjno-Szkoleniową “Sokrates” powinien: 

 po przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego podać do publicznej wiadomości w Biuletynie 
Informacji Publicznej informację o rozpoczętej realizacji projektu partnerskiego oraz uzasadnienie 
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dotyczące przyczyn przystąpienia do jego realizacji wraz ze wskazaniem partnera wiodącego w tym 
projekcie, 

 być zaangażowany w realizację całego projektu, 

 uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i zarządzaniu projektem, 

 uczestniczyć w realizacji części zadań w projekcie określonych we wniosku o dofinansowanie: 
https://www.sowa.efs.gov.pl/Sowa.Web/Zalaczniki/Pobierz-Zalacznik/0de498d 
4-1c3f-e911-850e-ac162d709613 
 
 
IV. Założenia i ramy czasowe projektu 
 
1. Planowany czas realizacji projektu: wrzesień 2021r. - wrzesień 2023r. 
2. Maksymalna wartość projektu: 5 431 114,70 PLN brutto. 
Szczegółowe koszty realizacji poszczególnych elementów projektu zostaną zawarte we wniosku  
o dofinansowanie. 
3. Działania realizowane w ramach projektu powinny być zgodne z regulaminem konkursu oraz 
obowiązującym prawem europejskim, krajowym oraz lokalnym. 
4. Tematyka działań będzie dotyczyła poprawy dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami. 
5. Czas trwania naboru: 21 dni od daty publikacji ogłoszenia. 
 
V. Kryteria wyboru partnera 
Kandydat na partnera musi spełnić poniższe wymagania: 

 Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, 

 Partnerem musi być biblioteka pedagogiczna lub poradnia psychologiczno-pedagogiczna. 

 Ponadto, ocenie podlegać będzie doświadczenie w zrealizowanych projektach oraz potencjał, który 
Partner może wnieść do projektu. 
 

VI. Informacje dodatkowe 
Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: edu.wlaczajaca.slask@gmail.com 


