Ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie grantów dla prowadzących koła
informatyczne w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego

a) nazwa instytucji ogłaszającej nabór:
Politechnika Łódzka - Partner Wiodący w Projekcie pn. Centrum Mistrzostwa Informatycznego
b) tytuł projektu grantowego wraz z określeniem zakresu tematycznego projektu grantowego:
Tytuł projektu: Centrum Mistrzostwa Informatycznego
Realizacja projektu pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, następuje w formie projektu
grantowego w rozumieniu art. 35 Ustawy Wdrożeniowej z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014–2020 (tj. Dz.U. 2018 poz. 1431).
Celem Projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących
zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacja młodzieży
uzdolnionej informatycznie, pobudzanie kreatywności oraz promowanie współpracy zespołowej
w ramach kół informatycznych.
Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej
ukierunkowanej na kształcenie uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni
technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów, Projekt wzmocni u uczniów chęć
rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu
idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji
w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym.
Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczycieli
akademickich oraz innych osób dorosłych wykazujących predyspozycje do pracy oraz
zainteresowanie pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą - uczniów z klas IV-VI oraz VII-VIII
szkół podstawowych, , uczniów szkół średnich w tym liceów ogólnokształcących i techników
oraz szkół branżowych I i II stopnia.
Centrum Mistrzostwa Informatycznego to także uczestnictwo w prestiżowym rojekcie o zasięgu
ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni
technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych
i nauczycieli szkolnych.
c) termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantów:
Termin realizacji Projektu CMI: 11.12.2018 – 31.12.2023
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W ramach tego okresu przeprowadzone zostaną 4 nabory na Grantobiorców.
Terminy aplikowania o grant:
 Kwiecień 2019
 Kwiecień 2020
 Kwiecień 2021
 Kwiecień 2022
Wnioski o powierzenie grantu przyjmowane będą w formie elektronicznej, za pośrednictwem
aplikacji internetowej (Generatora Wniosków), udostępnionej na stronie „www” projektu CMI
(www.cmi.edu.pl).
Generator Wniosków aktywny będzie od dnia rozpoczęcia naboru do terminu zakończenia
naboru.
https://cmi.edu.pl.
d) planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:
CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła
informatyczne oraz 12000 uczniów.
e) źródła finansowania projektu grantowego:
Projekt „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” uzyskał dofinansowanie (Nr umowy:
POPC.03.02.00-00-0002/18-00) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Całkowita wartość Projektu: 50 239 096,15 zł
Kwota dofinansowania: 49 885 951,15 zł
w tym wartość dofinansowania ze środków UE: 42 218 480,45 zł
f) planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
Grantobiorca zobowiązany jest m.in. do udziału w 2 semestralnym cyklu 288h obowiązkowych
szkoleń zorganizowanych dla Grantobiorców przez Operatora we współpracy z Partnerami
Projektu w formule 6 dwudniowych zjazdów stacjonarnych oraz 12 szkoleń realizowanych onlinea także do przeprowadzenia z grupą 8-12 uczniów zajęć koła informatycznego (przez 8
miesięcy min. 32 spotkania po 90 min.).
Zasady prowadzenia zajęć pozalekcyjnych wskazane są w Kompletnym Schemacie Grantowym.
g) informacje o wysokości kwoty grantu i formie wsparcia:
W ramach Projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego istnieje możliwość ubiegania się o
dwa rodzaje grantów: algorytmiczny i projektowy, z tym że pierwszy nabór na granty
projektowe ogłoszony zostanie w 2020r. O Grant projektowy może ubiegać się Grantobiorca
prowadzący wcześniej lub równolegle grant ogólny.Maksymalna kwota grantu o jaką mogą się
ubiegać Wnioskodawcy, to 800 zł brutto miesięcznie (całkowita łączna kwota grantu w 8miesięcznym okresie prowadzenia kółka wyniesie maksymalnie 6 400,00 zł brutto/kółko).
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Co daje udział w projekcie? https://cmi.edu.pl/#front-usage-project
h) informacje o lokalizacji pełnej dokumentacji dotyczącej naboru, m.in.: wzoru formularza,
instrukcji wypełniania formularza, instrukcji obsługi generatora, innych wzorów dokumentów
wymaganych przy podpisywaniu Umowy o powierzenie grantu, np. wzór Umowy o współpracy
Operatora z Dyrekcjami Szkół/ Placówek w zakresie udostępnienia zaplecza technicznego na
realizację zajęć pozalekcyjnych, wzór Protokołu z realizacji grantu, wzór Umowy o
powierzenie grantu:
Link do dokumentów grantowych: https://cmi.edu.pl/mod/page/view.php?id=441
j) określenie ram czasowych, w których możliwa będzie realizacja przez grantobiorców zadań
w ramach projektu grantowego:
Szczegółowy kalendarz dla Grantobiorcy: https://cmi.edu.pl/mod/page/view.php?id=403
k) informacje dotyczące możliwości i sposobu składania środków zaskarżenia:
W przypadku negatywnego rozpatrzenia Wniosku o udzielenie grantu możliwe będzie złożenie
odwołania od decyzji Komisji Przyznawania Grantów za pośrednictwem Generatora Wniosków.
W tym celu uaktywniony zostanie Formularz odwołania, poprzez który możliwe będzie
zaskarżenie oceny wniosku wystawionej przez KPG, z podaniem stosownego uzasadnienia.
Wnioskodawcy mogą wnieść odwołanie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania informacji o
ocenie wniosku, na zasadach wskazanych w Kompletnym Schemacie Grantowym – podrozdział
4.3.Postępowanie odwoławcze w przypadku negatywnej oceny wniosku.
Rada Programowa Projektu rozpatruje przekazane odwołanie w terminie nie dłuższym niż 30
dni. Uwzględnienie odwołania lub jego odrzucenie następuje w formie stanowiska Rady
Programowej Projektu, które jest ostateczne.
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