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Zestawienie zmian z dnia 11 października 2022 r w Regulaminie konkursu 

pn. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności 

(BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) 

 

Regulamin konkursu – część, w której 
wprowadzono zmianę 

 

Rodzaj zmiany 
 

3. Podmioty uprawnione do składania 
wniosków o objęcie wsparciem 
 
oraz 
 
6.3.2. Kryteria dostępu (Kryterium 1, 
Uzasadnienie) 

Doprecyzowanie pojęcia spółki skarbu państwa. 
 
„Przez spółkę skarbu państwa rozumie się 
spółkę z udziałem Skarbu Państwa, w której 
Skarb Państwa ma największy pakiet akcji lub 
udziałów.” 

3.2. Partnerstwo obowiązkowe 
 
oraz 
 
6.3.2. Kryteria dostępu (Kryterium 3, 
Uzasadnienie) 

Doprecyzowanie zapisu dotyczącego 
trójpodmiotowego obowiązkowego 
partnerstwa. 
 
„Jeżeli liderem lub partnerem będzie spółka 
skarbu państwa lub przedsiębiorstwo 
państwowe, to obowiązkowe partnerstwo 
będzie trójpodmiotowe.” 

3.2. Partnerstwo obowiązkowe Doprecyzowanie zapisu dotyczącego listu 
intencyjnego. 
 
„W sytuacji, gdy podmiot branżowy jest 
jednocześnie organem prowadzącym szkołę 
prowadzącą kształcenie zawodowe lub CKZ, 
przy których będzie tworzone BCU, partnerstwo 
(list intencyjny) nie jest wymagane.” 

3.5. Alokacja  środków na Konkurs (…) „FRSE zastrzega sobie prawo do aktualizacji 
listy n/w dziedzin, jeśli w trakcie Konkursu 
pojawią się nowe okoliczności wskazujące na 
konieczność objęcia wsparciem innej dziedziny 
nieuwzględnionej na liście, ze względu m.in. na 
zmiany zachodzące na rynku pracy, w tym 
zapotrzebowanie zgłaszane przez daną branżę  
dotyczące wyodrębnienia nowej dziedziny w 
oparciu o zawody już określone w załączniku nr 
1.” 

4.4.1. Realizacja obowiązkowych zadań 
 
oraz  
 
6.3.2. Kryteria dostępu (Kryterium 6) 
 

Po zdaniu „We wniosku o objęcie wsparciem 
Ostateczny odbiorca wsparcia wskaże sposób 
realizacji ww. działań.” dodaje się zdanie w 
brzmieniu „Przez osoby dorosłe, o których mowa 
w pkt 1 i 3 Obszaru I, rozumie się osoby dorosłe 
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indywidualnie zgłaszające się do udziału w 
kursach i szkoleniach oferowanych przez BCU.” 

5.2. Sposób aplikowania i termin składania 
wniosków 

„Do wniosku o objęcie wsparciem Ostateczny 
odbiorca wsparcia załączy obowiązkowo 
Studium wykonalności, którego zakres określa 
załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu oraz, jeśli 
zakres i forma planowanych prac tego wymagają 
– Program funkcjonalno-użytkowy (PFU). 
Program funkcjonalno-użytkowy jest 
obowiązkowy przy budowie nowej infrastruktury 
BCU (nowy obiekt). PFU należy przygotować 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
2021 r. poz. 2454).” 
 

6.2.1. Kryteria oceny formalnej 11.„Wnioskodawca załączył do wniosku o 
objęcie wparciem wszystkie wymagane 
załączniki w formie elektronicznej, tj.: 
h) Program funkcjonalno-użytkowy 
(obowiązkowy przy budowie nowej 
infrastruktury BCU (nowy obiekt)),” 
 

7.1.3. Koszty uprawnione i nieuprawnione 2. Kosztami nieuprawnionymi w realizacji 
przedsięwzięcia są: 
(…) 
„16. koszty przygotowania wniosku o objęcie 
wsparciem”. 

 


