
Konkurs nr POWR.02.19.00-00-IZ.00-00-006/17 na podnoszenie kompetencji kadr planowania 

przestrzennego w zakresie analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych – możliwość 

pozyskania opinii w zakresie spełniania części kryteriów konkursu przed złożeniem wniosku  

o dofinansowanie 

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zasięgnięcia opinii Instytucji Organizującej Konkurs 

(IOK) odnośnie do zapisów projektów w konkursie nr POWR.02.19.00-00-IZ.00-00-006/17. Opinia IOK 

będzie dotyczyła następujących kryteriów: 

 Czy wnioskodawca oraz partnerzy krajowi (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym 

projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z 

ustawą z dnia 29 września 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 projekcie i innych projektach realizowanych w 

ramach EFS, których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana 

jest ocena formalna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe? – 

opinia wyłącznie w zakresie składanego wniosku bez powiązania z innymi wnioskami, których 

stroną umowy jest wnioskodawca lub partner  

 Projekt zakłada: 

a) przeprowadzenie szkoleń ramowych z zakresu analizy, przetwarzania i prezentacji danych 

przestrzennych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników 

służby geodezyjnej i kartograficznej 

albo  

b) przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych z zakresu analizy, przetwarzania i prezentacji 

danych przestrzennych dla pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej oraz 

pracowników jednostek samorządu terytorialnego 

 W przypadku realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium dostępu nr 1 a. 

Wnioskodawca przeprowadzi szkolenia dla co najmniej 1 000 pracowników jednostek 

samorządu terytorialnego oraz pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej, z co 

najmniej 250 urzędów. W szkoleniach wezmą udział pracownicy urzędów z każdego 

województwa. 

W przypadku realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium dostępu nr 1 b. 

Wnioskodawca przeprowadzi szkolenia dla co najmniej 600 pracowników służby geodezyjnej 

i kartograficznej oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego z co najmniej 150 

urzędów. W szkoleniach wezmą udział pracownicy urzędów z każdego województwa.   

W uzasadnionym przypadku na etapie realizacji projektu IOK może wyrazić zgodę na 

zmniejszenie liczby osób i jednostek objętych wsparciem szkoleniowym. 

 Do opracowania własnej oferty szkoleniowej dla uczestników projektu Wnioskodawca 

wykorzysta udostępniony przez IOK program i materiały szkoleniowe dla szkolenia ramowego 

(w przypadku projektu realizowanego zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium dostępu 



1a.) albo dla szkolenia specjalistycznego (w przypadku projektu realizowanego na podstawie 

kryterium dostępu 1b.).  

Przedmiotowa oferta szkoleniowa musi uwzględniać:  

a) w przypadku realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium dostępu 

nr 1a. organizację szkoleń składających się z 30 godzin lekcyjnych, w tym 22 godzin 

warsztatowych (w tym co najmniej 16 godzin pracy z komputerem). Zajęcia warsztatowe 

zostaną przeprowadzone w grupach maksymalnie 15-osobowych. Szkolenie w każdej grupie 

zostanie przeprowadzone przez co najmniej 2 trenerów.  Szkolenia zostaną poprzedzone 

przeprowadzeniem testu kwalifikującego na jeden z dwóch poziomów: podstawowy lub 

zaawansowany. Szkolenie zostanie uzupełnione sesją zdalną metodą nauki na odległość z 

wykorzystaniem Geopakietu. 

b) w przypadku realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium dostępu 

nr 1b. organizację szkoleń składających się z 22 godzin lekcyjnych, w tym 18 godzin 

warsztatowych (w tym co najmniej 10 godzin pracy z komputerem). Zajęcia warsztatowe 

zostaną przeprowadzone w grupach maksymalnie 15-osobowych. Szkolenie w każdej grupie 

zostanie przeprowadzone przez co najmniej 2 trenerów. Szkolenia zostaną poprzedzone 

przeprowadzeniem testu kwalifikującego na jeden z dwóch poziomów: podstawowy lub 

zaawansowany. 

Wnioskodawca oświadczy, że zrealizuje szkolenia zgodnie z wymogami określonymi w 

regulaminie konkursu. 

 Do przygotowania danych do ćwiczeń komputerowych dla uczestników projektu 

Wnioskodawca wykorzysta dane otwarte z geoportali danych przestrzennych krajowych, 

regionalnych, europejskich, (np. GEOPORTAL.GOV.PL), może je pozyskać także zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w CODGiK (we współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i 

Kartografii, tylko  do celów szkoleniowych). Do wykonywania ćwiczeń przewidywane jest 

wykorzystanie oprogramowania typu open-source. 

 Wnioskodawca lub partner posiada udokumentowane doświadczenie w należytym 

zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń i/lub warsztatów w zakresie zastosowania 

informacji przestrzennej, planowania przestrzennego lub infrastruktury informacji 

przestrzennej dla łącznie minimum 300 osób w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu złożenia wniosku (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie). W ramach zorganizowanych szkoleń i/lub warsztatów wnioskodawca zapewnił 

wykładowców/trenerów, sale szkoleniowe, niezbędny sprzęt audiowizualny i/lub 

komputerowy do ćwiczeń/warsztatów, materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika oraz 

wyżywienie i zakwaterowanie uczestników (jeżeli dotyczyło). 

 Szkolenia w projekcie przeprowadzą trenerzy, którzy posiadają doświadczenie w 

przeprowadzeniu co najmniej  25 godzin szkoleń z zakresu analizy, przetwarzania i 

prezentacji danych przestrzennych. 

Powyższa opinia nie będzie miała charakteru wiążącego z uwagi na fakt, że wnioski podlegają ocenie 

nie przez IOK, ale 2 ekspertów będących członkami Komisji Oceny Projektów. Nie będzie mogła być 



również podstawą dla złożenia ewentualnego protestu. Jej celem jest zminimalizowanie ryzyka 

odrzucenia projektu na etapie oceny w przypadku tej części kryteriów, które, jak wynika z 

dotychczasowej praktyki IOK, mogą budzić wątpliwości. Ponadto, zasięgnięcie opinii nie jest 

obligatoryjne – propozycja ta jest skierowana wyłącznie do podmiotów zainteresowanych taką 

możliwością. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie skanu wydruku wniosku z SOWA w formacie PDF 

na skrzynkę pocztową konkurs.przestrzen@mr.gov.pl do dnia 8 listopada br.  

Proszę pamiętać, że nie należy przesyłać wniosku za pośrednictwem SOWA – w takim przypadku 

oznaczałoby to ostateczne jego złożenie w IOK. 
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