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FUNDUSZE EUROPEJSKIE  dla podmiotów edukacji

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014 – 2020



PODZIAŁ ALOKACJI W RAMACH RPO WP 2014-2020

Lp. Nazwa osi priorytetowej Fundusz
Alokacja 

(mln w euro)

Indykatywny % 

całkowitej alokacji

1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka EFRR 374,4 17,71%

2 Cyfrowe Podkarpackie EFRR 81,0 3,83%

3 Czysta energia EFRR 253,7 12,00%

4
Ochrona środowiska naturalnego i 

dziedzictwa kulturowego
EFRR 186,2 8,81%

5 Infrastruktura komunikacyjna EFRR 406,4 19,22%

6 Spójność przestrzenna i społeczna EFRR 217,8 10,30%

7 Regionalny rynek pracy EFS 227,4 10,76%

8 Integracja społeczna EFS 169,1 8,00%

9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie EFS 128,5 6,08%

10 Pomoc techniczna EFS 69,7 3,30%

RAZEM 2 114,2 100,0%



6.4. Infrastruktura edukacyjna:

Poddziałanie 6.4.1. Przedszkola
Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie 
zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ 
Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo 
ogólne
Poddziałanie 6.4.4 Instytucje 
popularyzujące naukę
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Oś priorytetowa IX: 

Jakość edukacji i kompetencji w 

regionie

Działanie 9.1. Rozwój edukacji 
przedszkolnej
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Działanie 9.1. Rozwój edukacji przedszkolnej

Zakres wsparcia:

1. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług 

świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego 

poprzez: 

a) tworzenie nowych ośrodków wychowania 

przedszkolnego lub wsparcie funkcjonujących ośrodków 

wychowania przedszkolnego w zakresie generowania i 

funkcjonowania dodatkowych miejsc opieki 

przedszkolnej przyczyniających się do zwiększenia 

liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod jeden 

organ prowadzący na terenie danej JST lub rozwoju 

lokalnej sieci przedszkolnej ustalonej przez radę gminy 



Działanie 9.1. Rozwój edukacji przedszkolnej

Zakres wsparcia:

b)  rozszerzenie oferty ośrodka wychowania 

przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające 

szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące 

zdiagnozowane deficyty, wyłącznie poprzez realizację: 

 zajęć specjalistycznych, w tym np. logopedycznych, 

terapeutycznych, psychologicznych, 

 gimnastyki korekcyjnej, 

 zajęć edukacyjnych rozwijających kompetencje 

społeczno- emocjonalne, językowe i matematyczne, 



Działanie 9.1. Rozwój edukacji przedszkolnej

Zakres wsparcia:

c) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 

nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, 

niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, 

w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

w szczególności poprzez: 

 kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), 

 studia podyplomowe, 

 budowanie i modernizowanie sieci współpracy 

i samokształcenia nauczycieli, 

 współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. 

specjalnymi ośrodkami szkolno – wychowawczymi. 



Działanie 9.1. Rozwój edukacji przedszkolnej

Dodatkowe wyjaśnienia:

Realizacja dodatkowych zajęć jest działaniem uzupełniającym do 

działań ukierunkowanych na tworzenie miejsc wychowania 

przedszkolnego i każdorazowo musi towarzyszyć jej wzrost liczby 

dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym we wspartym 

ośrodku wychowania przedszkolnego. Warunek nie ma zastosowania 

w przypadku realizacji zajęć dodatkowych dla dzieci z 

niepełnosprawnościami.  Dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w 

ośrodkach wychowania przedszkolnego, w których nie były one 

realizowane ze środków EFS od co najmniej 12 miesięcy 

poprzedzających dzień złożenia wniosku. 

Realizacja działań zaplanowanych dla typu projektów wymienionych w 

punkcie 1 c) musi stanowić uzupełnienie działań wymienionych w 

punkcie 1 a) i 1 b). 



Działanie 9.1. Rozwój edukacji przedszkolnej

Typy beneficjentów:

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych) 

Grupy docelowe:

 dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty ośrodki wychowania przedszkolnego, w tym przedszkola 

specjalne i integracyjne 

 kadra pedagogiczna ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym 

przedszkoli specjalnych i integracyjnych 

 rodzice i prawni opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym (udział będzie 

możliwy jedynie jako dodatkowe, uzupełniające działanie względem działań 

skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym). 



Działanie 9.1. Rozwój edukacji przedszkolnej

Poziom dofinansowania:

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu: 85% 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne 

współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane 

beneficjentowi przez właściwą instytucję): 90%

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 10%

Minimalna wartość projekt: 50 000 PLN 

Maksymalna wartość projektu: Nie wyznaczono 



Działanie 9.1. Rozwój edukacji przedszkolnej

CROSS – FINANCING:

Zakres stosowania cross – financingu zgodnie z wytycznymi Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może 

dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu 

nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji 

zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Wydatki w zakresie cross – financingu nie mogą przekroczyć 15% wartości 

współfinansowania unijnego (EFS). 

Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % 

wydatków kwalifikowalnych - nie więcej niż 25% wartości projektu (w tym 

cross – financing)



Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji

na lata 2014-2020 :

Podrozdział 3.1 – Wychowanie przedszkolne 

W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc 

wychowania przedszkolnego możliwe są działania obejmujące m.in. 

następujące kategorie wydatków: 

 dostosowanie/adaptacja pomieszczeń, w tym m. in. do wymogów 

budowalnych, sanitarno-higienicznych, zgodnie z koncepcją 

uniwersalnego projektowania; 

 modernizacja istniejącej bazy przedszkolnej; 

 zakup i montaż wyposażenia, w tym m. in. mebli, wyposażenia 

wypoczynkowego, sprzętu TIK, oprogramowania, itp.; 



Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji

na lata 2014-2020 :

 zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub 

narzędzi dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania 

rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy 

dydaktycznych, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją 

uniwersalnego projektowania;

 budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną 

nawierzchnią i ogrodzeniem; 

 modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i 

poznawczy dzieci;



Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji

na lata 2014-2020 :

 zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca wychowania 

przedszkolnego, w tym: koszty wynagrodzenia nauczycieli i personelu 

zatrudnionego w OWP, koszty żywienia dzieci; 

 inne wydatki, o ile są niezbędne do uczestnictwa konkretnego dziecka w 

wychowaniu przedszkolnym oraz prawidłowego funkcjonowania OWP;



Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji

na lata 2014-2020 :

IZ RPO zapewnia, że w umowach o dofinansowanie projektu 

zawieranych z beneficjentami będą zawarte postanowienia 

zobowiązujące do zachowania trwałości utworzonych w ramach 

projektu miejsc wychowania przedszkolnego, przez okres co najmniej 

2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o 

dofinansowanie projektu. Trwałość powinna być rozumiana jako 

instytucjonalna gotowość OWP do świadczenia usług przedszkolnych 

w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania 

przedszkolnego. Liczba zadeklarowanych w arkuszu organizacyjnym 

placówki miejsc wychowania przedszkolnego uwzględnia dokładną 

liczbę miejsc utworzonych w projekcie. IZ RPO weryfikuje spełnienie 

powyższego warunku, po upływie okresu wskazanego w umowie o 

dofinansowanie projektu. 



Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji

na lata 2014-2020 :

Katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie: 

 zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, 

socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym o których 

mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 

kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 

532); 

 zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o 

systemie oświaty; 

 zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna; 

 zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne,



Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji

na lata 2014-2020 :

Dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do wszystkich dzieci danego 

OWP, niezależnie od liczby nowo utworzonych lub dostosowanych 

miejsc wychowania przedszkolnego. Kwota wydatków na realizację 

zajęć dodatkowych może stanowić nie więcej niż 30% kosztów 

bezpośrednich projektu. 

Limit nie ma zastosowania w przypadku dodatkowej oferty edukacyjnej 

dla dzieci z niepełnosprawnościami. 



Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji

na lata 2014-2020 :

IZ RPO zapewnia możliwość finansowania działalności bieżącej nowo 

utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach projektów 

współfinansowanych ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 

miesięcy. 

Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP, w których zostały 

utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego, odbywa się 

także przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 



Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji

na lata 2014-2020 :

IZ RPO zapewni preferencje dla wsparcia organów prowadzących OWP 

albo OWP, które nie korzystały ze środków EFS dostępnych w latach 

2007-2013 w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w 

stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej PO KL. 



Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej 

Nabór wniosków:

Zasady wyboru projektów:

IV kwartał 2016 

(20 mln zł)

Tryb konkursowy

Instytucja zarządzająca:

Zarząd Województwa 

Podkarpackiego

Instytucja Pośrednicząca -

nabór i ocena wniosków:

Wojewódzki Urząd Pracy 

w Rzeszowie
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Cele szczegółowe

działania:

Wzrost kompetencji kluczowych

uczniów w zakresie TIK, nauk

matematyczno-przyrodniczych,

języków obcych, kreatywności,

innowacyjności i pracy

zespołowej oraz rozwijanie

indywidualnego podejścia do

ucznia, szczególnie ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi.

Wzrost kompetencji 
nauczycieli

kształcenia ogólnego, 
w

szczególności w 
zakresie

wykorzystania TIK w 
nauczaniu.



Działanie 9.2  Typy projektów

1. Kształcenie kompetencji kluczowych 

niezbędnych na rynku pracy oraz 

właściwych postaw/umiejętności 

(kreatywności, innowacyjności oraz pracy 

zespołowej), poprzez: 
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• kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne 
i praktyczne), 

• wspieranie istniejących, budowanie 
nowych i moderowanie sieci współpracy i 
samokształcenia nauczycieli, 

• realizację w szkole lub placówce systemu 
oświaty programów wspomagania, 

• staże i praktyki nauczycieli realizowane we 
współpracy z podmiotami z otoczenia 
szkoły lub placówki systemu oświaty, 

• współpracę ze specjalistycznymi 
ośrodkami, 

• wykorzystanie narzędzi, metod lub form 
pracy wypracowanych w ramach projektów, 
w tym pozytywnie zwalidowanych
produktów projektów innowacyjnych 
zrealizowanych w ramach POKL

Nauczyciele wspierani 
w

zakresie stosowania

metod oraz form

organizacyjnych

sprzyjających

kształtowaniu i 
rozwijaniu

u uczniów 
kompetencji

kluczowych na rynku 
pracy
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• realizacja projektów edukacyjnych w szkołach lub 
placówkach systemu oświaty objętych wsparciem, 

• realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji 
edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów,

• realizacja różnych form rozwijających uzdolnienia, w tym 
zdolności składające się na umiejętność uczenia się,

• wdrożenie nowych form i programów nauczania, 

• tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich 
rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub 
metodycznych, 

• organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, 
laboratoriów dla uczniów, 

• nawiązywanie współpracy z przedsiębiorcami w celu 
realizacji programów edukacyjnych lub placówki systemu 
oświaty, 

• wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy 
wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie 
zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, 

• doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, 

• realizacja zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza 
szkołą. 

Uczniowie 
wspierani w

zakresie 
kształtowania i

rozwijania 
kompetencji

kluczowych na 
rynku pracy

oraz 
właściwych 

postaw i

umiejętności



Działanie 9.2  Typy projektów cd.

2. Tworzenie warunków dla nauczania 

opartego na metodzie 

eksperymentu, obejmujące: 
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a) wyposażenie szkolnych 
pracowni w narzędzia do 
nauczania przedmiotów 

przyrodniczych (przyroda, 
biologia, chemia, geografia, 

fizyka)

b) doskonalenie umiejętności i 
kompetencji zawodowych 

nauczycieli, w tym nauczycieli 
przedmiotów przyrodniczych 
niezbędnych do prowadzenia 
procesu nauczania opartego 
na metodzie eksperymentu; 

c) kształtowanie i rozwijanie 
kompetencji uczniów w 
zakresie przedmiotów 

przyrodniczych. 
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Rekomendacje MEN dotyczące podstawowego wyposażenia 
pracowni przedmiotów przyrodniczych: 
http://efs.men.gov.pl/index.php/fundusze/dokumenty/wytyczne 



Działanie 9.2  Typy projektów cd.

3. Wsparcie na rzecz zwiększenia 

wykorzystania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w procesie nauczania 

oraz rozwijania kompetencji 

informatycznych, obejmujące: 
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a) wyposażenie szkół lub placówek 
systemu oświaty w pomoce 

dydaktyczne oraz narzędzia TIK 
niezbędne do realizacji programów 

nauczania w szkołach lub 
placówkach systemu oświaty, 

b) podnoszenie kompetencji 
cyfrowych nauczycieli wszystkich 

przedmiotów w zakresie korzystania z 
narzędzi TIK zakupionych do szkół 
lub placówek systemu oświaty oraz 

włączanie narzędzi TIK do nauczania 
przedmiotowego,

c) kształtowanie i rozwijanie 
kompetencji cyfrowych uczniów, w 

tym z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i 
wynikających z tego tytułu zagrożeń,

d) programy rozwijania kompetencji 
cyfrowych uczniów poprzez naukę 

programowania: 

- podnoszenie kompetencji 
nauczycieli w zakresie 

programowania, 

- realizację nauki programowania 
wśród uczniów,

Formy 
wsparcia



Działanie 9.2  Typy projektów cd.

4. Kompleksowe programy wspomagające 

szkołę lub placówkę oświaty w procesie 

indywidualizacji pracy z uczniem ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i 

w pracy z uczniem młodszym

33



a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce 
dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb 
rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz 
wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały 
dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z 
niepełnosprawnością, 

b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji 
pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 
wsparcia ucznia młodszego i efektywnego stosowania ww. pomocy 
dydaktycznych w pracy,

c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 
uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub 
placówki systemu oświaty,

34



Projekty w ramach niniejszego działania 

mogą być realizowane, jako projekty 

partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy z 

dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020. 
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Działania 9.2 – Beneficjenci

• O dofinansowanie projektu zgodnie ze specyficznym kryterium 

dostępu nr 6 mogą ubiegać się podmioty posiadające 

najlepsze rozeznanie w problemach i potrzebach szkół i 

placówek oświatowych. 

Wnioskodawcą może być wyłącznie jeden z poniższych 
podmiotów: 

1) organ prowadzący szkołę lub placówkę  w rozumieniu art. 2 
pkt 3, 5, 7 Ustawy o systemie oświaty;

2) szkoła lub placówka w rozumieniu art. 2 pkt 3, 5, 7 Ustawy o 
systemie oświaty;
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Działania 9.2 - Grupy docelowe / 

ostateczni odbiorcy wsparcia 

• uczniowie/wychowankowie szkół i 

placówek prowadzących kształcenie ogólne 

i ich rodzice/opiekunowie prawni, 

• szkoły oraz placówki realizujące 

kształcenie ogólne i ich kadra 

pedagogiczna, 
37



Limity i ograniczenia

1. Realizacja wsparcia jest dokonywana na 

podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 

zapotrzebowania szkół lub placówek systemu 

w tym zakresie.

2. Działania będą prowadzone z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów objętych wsparciem
38



Limity i ograniczenia

Liczba zestawów laboratoryjnych (doświadczalnych) 
zakupionych w ramach wyposażenia szkolnych 
pracowni przedmiotów przyrodniczych jest zależna 
od  wielkości szkoły lub placówki systemu oświaty, 
mierzonej liczbą uczniów, a także liczby grup 
zadaniowych, które będą realizowały doświadczenia. 
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Limity i ograniczenia

Maksymalna wartość wsparcia finansowego na zakup 
pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK na jedną szkołę 
lub placówkę systemu oświaty objętą wsparciem 
wynosi:

• 140 000,00 zł dla szkół lub placówek systemu 
oświaty do 300 uczniów, 

• 200 000,00 zł dla szkół lub placówek systemu 
oświaty od 301 uczniów. 
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Limity i ograniczenia

Szkoła lub placówka oświatowa korzystająca

z tej formy wsparcia zobowiązuje się do

osiągnięcia w ciągu 6 miesięcy od daty

zakończenia projektu funkcjonalności

wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji

przedsięwzięć z udziałem środków EFS w

obszarze edukacji na lata 2014-2020
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Limity i ograniczenia

Beneficjent  w okresie  realizacji  projektu  prowadzi  
biuro  projektu  (lub posiada  siedzibę,  filię,  

delegaturę,  czy  inną  prawnie  dozwoloną  formę 
organizacyjną   działalności   podmiotu)   na   terenie   

województwa podkarpackiego    z możliwością  
udostępnienia  pełnej  dokumentacji 

wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom 
projektu możliwość osobistego kontaktu z

kadrą projektu.
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Konkurs na realizację projektów w ramach Działania 
9.2

Minimalna wartość 
projektu: 500 000,00 

zł

Cross –financing – do 
10 %

Środki trwałe + cross 
financing – 40%

Wkład własny –5 %
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Poddziałanie 9.2

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (%):

Wydatki w zakresie cross – financingu nie mogą przekroczyć 10% 

wartości współfinansowania unijnego (EFS). 

Wydatki na inwestycje infrastrukturalne w ramach cross-financingu są 

kwalifikowalne, jeżeli zostaną spełnione łącznie wszystkie poniższe 

warunki: 

1) nie jest możliwe wykorzystanie istniejącej infrastruktury, 

2) potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą 

potrzeb, 

3) infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z koncepcją 

uniwersalnego projektowania. 

Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych 

jako % wydatków kwalifikowalnych - Nie więcej niż 40% wartości 

projektu (w tym cross – financing)



Działania 9.2 - Kwestie procedury 

konkursowej 

Instytucja zaangażowana w konkurs:

• Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

– nabór i ocena wniosków oraz

przyjmowanie protestów
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Termin składania wniosków

18.04 - 06.05.2016 r. 
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Działanie 9.4 

POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO 

47
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Typy projektów:

1. Dostosowanie form, metod i warunków 

prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego 

do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także 

zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia 

społeczno - gospodarczego szkół lub placówek 

systemu oświaty prowadzących proces kształcenia 
i szkolenia zawodowego, w szczególności poprzez: 
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a) doskonalenie umiejętności i kompetencji 

zawodowych nauczycieli zawodu i 

instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz 

pozostałej kadry szkół lub placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe
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b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji 

zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół 

ponadgimnazjalnych lub placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe poprzez m.in.: 

- praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub 

przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, 

- staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia 

zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami 

lub przedsiębiorcami lub wykraczające poza zakres 

kształcenia zawodowego praktycznego,  

- wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia 

zawodowego, 
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c) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe warunków

odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla 

nauczanych zawodów poprzez m.in.:  

- wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów 

szkolnictwa zawodowego,  

- wsparcie wprowadzania do bieżącej pracy szkół i/lub placówek 

oświatowych modułowego systemu kształcenia zawodowego,     

- wprowadzanie innowacji pedagogicznych do programu nauczania, 

- tworzenie (lub zakup już istniejących rozwiązań) firm symulacyjnych 

i wykorzystywanie ich w procesie dydaktycznym, 

- wdrażanie e-learningu do bieżącej pracy szkoły i/lub placówki 

prowadzącej kształcenie zawodowe;
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d) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem 

społeczno-gospodarczym obejmujące m.in.:

- włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz 

kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie, 

- tworzenie klas patronackich w szkołach, 

- współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach 

i w formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego 

i lokalnego rynku pracy

- współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie 
zawodowe z uczelniami wyższymi
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Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie

indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół

lub placówek systemu oświaty w tym zakresie. Diagnoza

powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę,

placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący

działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym

oraz zatwierdzona przez organ prowadzący.
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Typ beneficjenta:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 



Grupa docelowa: 

1. Publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne lub 

placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe 

(w tym szkoły przysposabiające do pracy) i ich kadra. 

2. Uczniowie i słuchacze szkół lub placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe. 

3. Nauczyciele kształcenia zawodowego. 

4. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów szkół i placówek 

oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe. 

6. Otoczenie społeczno-gospodarcze szkół tj. m.in.: pracodawcy, 

przedsiębiorcy, szkoły wyższe, instytucje rynku pracy. 



Warunki i planowany zakres stosowania cross-

financingu (% )

Wydatki na inwestycje infrastrukturalne w ramach 

cross-financingu są kwalifikowalne, jeżeli zostaną 

spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki: 

1) nie jest możliwe wykorzystanie istniejącej 

infrastruktury, 

2) potrzeba wydatkowania środków została 

potwierdzona analizą potrzeb, 

3) infrastruktura została zaprojektowana zgodnie 

z koncepcją uniwersalnego projektowania. 
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Dopuszczalna maksymalna wartość 

zakupionych środków trwałych jako % 

wydatków kwalifikowalnych

Nie więcej niż 20% wartości projektu (w tym 

cross – financing).
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Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN

Maksymalna wartość projektu: Nie 

wyznaczono

Wkład własny: 5%
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Nabór wniosków:

Zasady wyboru projektów:

IV kwartał 2016 r.

(20 mln)

Tryb konkursowy

Instytucja zarządzająca:

Zarząd Województwa 

Podkarpackiego

Nabór i ocena wniosków:

Wojewódzki Urząd Pracy 

w Rzeszowie

Terytorialny obszar realizacji:

Całe województwo



RPO WP 2014-2020   

Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów 

Poddziałanie 9.6.1 
Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –

szkolnictwo ogólne

Poddziałanie 9.6.2 
Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –

szkolnictwo zawodowe



Programy stypendialne dla uczniów znajdujących się w 

niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w 

szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

prowadzących kształcenie ogólne, którzy osiągają wysokie 

wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów 

przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji 

kluczowych tj. w zakresie TIK, nauk matematyczno –

przyrodniczych i języków obcych. 

Poddziałania 9.6.1 i 9.6.2 

Typ projektów Poddziałnie 9.6.1:



Programy stypendialne dla uczniów znajdujących się w 

niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w 

ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, którzy 

osiągają wysokie wyniki w nauce w zakresie przedmiotów 

zawodowych/technicznych 

Poddziałania 9.6.1 i 9.6.2 

Typ projektów Poddziałanie 9.6.2:



Poddziałania 9.6.1 i 9.6.2

Typ beneficjentów w ramach Poddziałania 9.6.1 i 9.6.2:

JST (samorząd województwa/ Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego) 



Poddziałania 9.6.1 i 9.6.2

Grupa docelowa - Poddziałanie 9.6.1: 

uczniowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie ogólne 

Grupa docelowa - Poddziałanie 9.6.2: 

uczniowie szkół i placówek oświatowych prowadzących 

kształcenie zawodowe 



PROGRAM 

WIEDZA 

EDUKACJA 

ROZWÓJ



Poddziałanie 2.10 

Wysoka jakość systemu 

oświaty 
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Działanie 2.10

Typ projektu:

1. Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu 

wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz 

trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów 

niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, 

matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania 

eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, 

innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod 

zindywidualizowanego podejścia do ucznia (w tym narzędzi 

oceny jakości pracy szkoły). 



Działanie 2.10

Typ projektu:

2. Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń, w tym: 

a. przygotowanie szkół do prowadzenia doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń, 

b. przygotowanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

c. szkolenia dla trenerów szkół ćwiczeń z zakresu metod i form pracy 

dydaktycznej, 

d. doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń z zakresu: 

kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku 

pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania 

eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, 

pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.  



Działanie 2.10

Typ projektu:

3. Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym 

kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych 

potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów 

niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-

przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, 

właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy 

zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. 

4. Opracowanie i upowszechnienie narzędzi wspierających pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym w zakresie 

problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ucznia 

młodszego



Działanie 2.10

Typ projektu:

5. Szkolenie i doradztwo dla pracowników poradni psychologiczno-

pedagogicznych w zakresie problematyki ucznia o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych i ucznia młodszego. 

6. Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji 

i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego, oraz rewizja treści 

nauczania pod kątem: rozwijania kompetencji kluczowych uczniów 

niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-

przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, 

właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy 

zespołowej), z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów. 

7. Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów 

dydaktycznych towarzyszących istniejącym e-podręcznikom. 



Działanie 2.10

Typ beneficjenta:

• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne; 

• stowarzyszenia i związki jednostek samorządu 

terytorialnego; 

• organizacje pozarządowe lub związki organizacji 

pozarządowych; 

• samorząd gospodarczy i zawodowy; 

• partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO 

WER; 

• jednostki naukowe, przedsiębiorcy; 

• pracodawcy i szkoły wyższe 



Działanie 2.10

Grupa docelowa:

placówki doskonalenia nauczycieli; biblioteki 

pedagogiczne; poradnie psychologiczno-pedagogiczne; 

pracownicy systemu oświaty; trenerzy do prowadzenia 

programów kształcenia nauczycieli; organy prowadzące 

szkoły i placówki oświatowe różnego typu; dyrektorzy 

szkół i placówek oświatowych różnego typu; szkoły i 

placówki oświatowe różnego typu; Ministerstwo Edukacji 

Narodowej; właściwi ministrowie (w tym podmioty im 

podległe) nadzorujący szkoły i placówki oświatowe; 

uczelnie i jednostki naukowe; kuratoria oświaty i inne 

jednostki realizujące nadzór pedagogiczny 



Działanie 2.10

5% wydatków kwalifikowalnych na warunkach określonych 

w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 

Cross-financing i środki trwałe stanowią nie więcej niż 10%

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu



Działanie 2.10

Minimalna wartość projektu: 50 tys.

Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości 

min. 5%. 

Nabór: listopad 2016 r. (typ: 1)

Alokacja: 22 197 000 zł  (konkurs) 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Funduszy 
Strukturalnych http://efs.men.gov.pl/ 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych


Poddziałanie 2.14 

Rozwój narzędzi dla uczenia się 
przez całe życie 

75



Działanie 2.14

1. Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i 

uczenia się dorosłych, w tym: 

a. opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych 

b. opracowanie modelowych programów kursów 

umiejętności zawodowych 

c. opracowanie przykładowych programów kursów 

kompetencji ogólnych 

d. opracowanie kursów multimedialnych umożliwiających 

prowadzenie części teoretycznej kursów dla osób dorosłych 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Typ projektu:



Działanie 2.14

2. Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych 

Ośrodków Wiedzy i Edukacji we współpracy z organem 

prowadzącym i społecznością lokalną, tj. do prowadzenia 

działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w 

zakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy 

kompetencji kluczowych oraz rozwój metod i narzędzi pracy 

nauczycieli tych szkół z osobami dorosłymi, w 

szczególności na terenach wiejskich i w małych miastach, a 

także na terenach defaworyzowanych. 

Typ projektu:



Działanie 2.14

4. Przygotowanie kadry doradców edukacyjno-zawodowych 

do wdrożenia wypracowanych rozwiązań, w tym: 

a. opracowanie narzędzi i instrumentów diagnozowania 

lokalnego rynku pracy i rynku kwalifikacji dla doradców 

edukacyjno-zawodowych, uwzględniających współpracę

i wymianę doświadczeń z instytucjami rynku pracy, w tym 
publicznymi służbami zatrudnienia, 

Typ projektu:



Działanie 2.14

b. przygotowanie programów szkoleniowych, w tym e-

learningowych dla doradców edukacyjno-zawodowych (w 

związku z uruchomieniem nowych instrumentów i narzędzi 

związanych z gromadzeniem i udostępnianiem informacji

o możliwych do uzyskania kwalifikacjach), 

c. przygotowanie kadry trenerów, którzy będą prowadzili 

szkolenia dla osób realizujących zadania z zakresu 

doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach 
i placówkach, 

Typ projektu:



Działanie 2.14

d. przygotowanie kadry osób realizujących zadania z 

zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i 

placówkach systemu oświaty do stosowania nowych 

rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i 

dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań 

zintegrowanego systemu kwalifikacji 

Typ projektu:



Działanie 2.14

5. Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów 

wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup 

wiekowych (danych o zawodach i kwalifikacjach, statystyk 

dotyczących uczniów i absolwentów, narzędzi i materiałów 

wzbogacających warsztat pracy doradców zawodowych 

oraz zasobów możliwych do wykorzystania bezpośrednio 

przez uczniów, ich rodziców i innych dorosłych 

użytkowników systemu).  

Typ projektu:



Działanie 2.14

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne 

 stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego 

 organizacje pozarządowe lub związki organizacji 

pozarządowych 

 samorząd gospodarczy i zawodowy 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER 

 jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze 

 jednostki badawczo-rozwojowe 

 przedsiębiorcy lub pracodawcy 

 placówki doskonalenia nauczycieli 

 szkoły wyższe 

Typ beneficjenta (konkurs):



Działanie 2.14

 szkoły i placówki systemu oświaty oraz ich organy 

prowadzące 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 właściwi ministrowie (w tym podmioty im podległe) 

nadzorujący szkoły i placówki oświatowe 

 trenerzy 

 kadra realizująca zadania z zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego 

 szkoły i placówki systemu oświaty oraz ich organy 

prowadzące 

Grupa docelowa:



Działanie 2.14

5% wydatków kwalifikowalnych na warunkach określonych 

w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 

Cross-financing i środki trwałe stanowią nie więcej niż 10%

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu



Działanie 2.14

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu - 84,28%. 

Nabór: czerwiec 2016 r. (typ: 2)

Alokacja: 16 800 000 zł  (konkurs) 

Ministerstwo Edukacji Narodowej http://efs.men.gov.pl/ 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych
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Oś priorytetowa 3

Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia 

się przez całe życie 



1. Wspólne transgraniczne programy i inicjatywy dla 

uczniów i nauczycieli w placówkach edukacji 

specjalistycznej i zawodowej (np.: transgraniczne 

programy/inicjatywy edukacji specjalistycznej 

i zawodowej realizowane przez szkoły, staże, praktyki 

zawodowe, programy pilotażowe i stypendialne, wizyty 

studyjne dla uczniów i studentów w placówkach i 

szkołach kształcenia specjalistycznego i zawodowego). 
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Typ działań:



2. Wspólne opracowanie i promocja oferty 

edukacji specjalistycznej i zawodowej. 

3. Realizacja transgranicznych działań 

wspierających tak zwane włączenie społeczne i 

partycypację społeczną, scalających obszar 

pogranicza jako obszar funkcjonalny; kursy, 

studia podyplomowe, programy i szkolenia. 
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Typ działań:



W przypadku projektów objętych zasadami 

pomocy publicznej poziom dofinansowania 

ustalony zostanie zgodnie z zatwierdzonym 

programem pomocowym.
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Maksymalny okres realizacji projektów: 

24 miesiące 

Minimalna wartość dofinansowania z EFRR: 

200 tys. euro 

Maksymalna wartość dofinansowania z EFRR: 

1 mln euro.  

Preferowane będą działania polegające na 

włączeniu społecznym grup marginalizowanych. 
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Termin składnia dokumentów:
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Przewidywany termin ogłoszenia naboru wniosków 

o dofinansowanie - wrzesień 2016 r. 

Przewidywany termin zamknięcia naboru wniosków 

o dofinansowanie - listopad 2016 r. 

Przewidywana alokacja przeznaczona na nabór (EFRR)

4,23 mln EUR



Instytucja Pośrednicząca: 

Wspólny Sekretariat Techniczny PL-SK 

w Krakowie

tel. +48 12 444 15 00,

kontakt@plsk.eu

http://pl.plsk.eu
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mailto:kontakt@plsk.eu
http://pl.plsk.eu/


Dziękujemy 

za uwagę

FUNDUSZE EUROPEJSKIE  dla edukacji


