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Atrakcyjny, wysokiej jakości system kształcenia -projekty rozwojowe dla placówek 
oświatowych, wsparcie szkolnictwa zawodowego, rozwój kompetencji kadry szkół

Wprowadzenie 
Na oświatę polską, w okresie pro-

gramowania 2007-2013, z Funduszy 
Europejskich przeznaczone było po-
nad 2 mln euro. Pieniądze te wspiera-
ły działania oświatowe od przedszko-
li po szkoły ponadgimnazjalne. Reali-
zowane były projekty w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytecie IX „Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach”.

Wiele szkół pozyskiwało fundusze 
zgodnie ze swoimi potrzebami: na 
poszerzenie oferty edukacyjnej, do-
kształcanie kadry pedagogicznej, wy-
posażenie placówek w pomoce dydak-
tyczne, które sprawiały, że nauczanie i 
uczenie się uczniów było atrakcyjne i 
efektywne.  Jednym z  przykładów do-
brej praktyki w tym zakresie jest Ze-
spół Szkół nr 1 w Goleniowie, w któ-
rym w latach 2009-2015 zrealizowano 
kilka projektów edukacyjnych.  Poni-
żej wywiad z koordynatorem projek-
tów Wiolettą  Mączkowską:

„Na działania technicznych szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu gole-
niowskiego w ramach POKL, dzia-
łanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjno-
ści i jakości szkolnictwa zawodowe-
go” w latach 2009-2015 pozyskałam, 
jako autor i współautor projektów po-
nad 3,5 mln zł. Środki te przeznaczo-
ne były m.in. na zajęcia pozalekcyjne 
ułatwiające uczniom  przyswajanie 
wiedzy z przedmiotów zawodowych 
oraz języków obcych. Dodatkowy-
mi zajęciami cieszącymi się dużą po-
pularnością  i umożliwiającymi zdo-
bycie kwalifikacji zawodowych były 
kursy zawodowe np. kelnerskie, bari-
styczne, informatyczne. Dzięki dofi-
nansowaniu z Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego wyposażyliśmy pracownię 
żywienia i usług gastronomicznych w 
sprzęt gastronomiczny do zajęć prak-
tycznych, stwarzając uczniom wa-
runki kształcenia zbliżone do rzeczy-
wistych. Stworzona została również 
pracownia mechaniki pojazdów sa-
mochodowych wyposażona w pane-
le dydaktyczne  typu układy elektro-
niczne samochodów, każdy o warto-
ści ponad 30 tys. zł. W ramach pro-
jektów, uczniowie korzystali także z 
poradnictwa edukacyjno-zawodowe-
go, pedagogicznego oraz mieli moż-
liwość uzyskania certyfikatu potwier-
dzającego  poziom znajomości języka 
niemieckiego lub angielskiego TELC. 
Wszelkie działania współfinansowa-
ne ze środków Unii Europejskiej były 
bardzo atrakcyjne dla uczniów i wpły-
nęły na większe zainteresowania na-
szą szkołą oraz  lepsze wyniki z egza-
minów zawodowych. Polecam korzy-
stanie z dofinansowania Unii Euro-
pejskiej, ponieważ wpływa to na roz-
wój szkół a co za tym idzie uczniów  w 
nich się kształcących.” 

 
Potwierdzeniem korzyści płyną-

cych z pozyskania środków finanso-
wych w ramach realizacji projektów 
są wypowiedzi uczestników projek-
tów, korzystających z zajęć oferowa-
nych w Zespole Szkół nr 1 w Golenio-
wie finansowanych ze środków Fun-
duszy Europejskich: 

Ewa (23 lata) – absolwentka w za-
wodzie technik handlowiec. 

Jako uczennica tej szkoły, miałam 

możliwość uczestnictwa w kursie wiza-
żu, realizowanego w ramach projektu 
POKL „Praktyka najlepszym nauczy-
cielem”. Wizaż i kosmetologia intereso-
wały mnie od dawna. Kurs pozwolił mi 
na rozwinięcie moich zainteresowań. 
Nauczyłam się podstawowych zasad 
wykonywania makijażu, pielęgnacji 
twarzy, doboru kosmetyków. Przystą-
piłam do egzaminu i uzyskałam cer-
tyfikat z wizażu. Był to początek mo-
jej drogi zawodowej. Obecnie ukończy-
łam studia z zakresu kosmetologii i w 
przyszłości zamierzam prowadzić za-
kład kosmetyczny. Cieszę się, że szkoła 
umożliwiła mi nie tylko uzyskanie ty-
tułu technika, zdanie matury, ale rów-
nież rozwijanie moich zainteresowań. 
Co najważniejsze za taki kurs i certy-
fikat musieliby zapłacić moi rodzice co 
obciążyłoby budżet domowy, który nie 
jest duży.

Tomek  (22 lata) – absolwent w 
zawodzie technik informatyk. Bę-
dąc uczniem tej szkoły uczestniczyłem 
w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu 
programowania oraz przygotowania 
do egzaminu TELC z języka angiel-
skiego. Zajęcia realizowane były w ra-
mach POKL „Praktyka najlepszym na-
uczycielem”. Pozwoliło mi to na lepsze 
przygotowanie do egzaminu zawodo-
wego oraz uzyskanie Certyfikatu z ję-
zyka angielskiego na poziomie B2. 

Po ukończeniu szkoły podjąłem stu-
dia informatyczne, a uzyskany certyfi-
kat pozwolił mi na znalezienie satys-
fakcjonującej mnie pracy. Szkoła, któ-
rą ukończyłem, nie tylko dała mi wie-
dzę, ale poprzez udział w projekcie,  
przygotowała mnie do wejścia na ry-
nek pracy. 

Dofinansowanie zadań edukacyj-
nych - RPO WZ 2014-2020

 W nowej perspektywie na lata 
2014-2020, dofinansowanie na działa-
nia edukacyjne można uzyskać w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Zachodnio-
pomorskiego (RPO WZ) oraz Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER). 

Finansowanie działań podzielone 
jest ze względu na etap kształcenia 
oraz obszar, na jakim działają dane 
placówki. W województwie zachod-
niopomorskim RPOWZ 2014-2020, 
tak jak każdy regionalny program 
operacyjny w Polsce, wykorzystuje 
Zintegrowane Inwestycje Terytorial-
ne(ZIT) - narzędzie polityki teryto-
rialnej, które zaproponowała Komi-

sja Europejska. Zintegrowane Inwe-
stycje Terytorialne na danych obsza-
rach będą wdrażały tzw. związki ZIT 
(w praktyce tworzą je porozumienia 
samorządów).

 Na Pomorzu Zachodnim mecha-
nizm ten zostanie zastosowany w 
dwóch najważniejszych ośrodkach 
rozwojowych:

1.  Szczecińskim Obszarze Metro-
politalnym (SOM- Gminy Dobra, 
Goleniów Gryfino, Kobylanka, Koł-
baskowo, Nowe Warpno, Police, Sta-
re Czarnowo, Stargard, Świnoujście, 
Stepnica, Szczecin),

2.  Koszalińsko- Kołobrzesko- Bia-
łogardzkim Obszarze Funkcjonalnym 
(KKBOF-19 gmin partnerskich: Mia-
sto Koszalin, Miasto Kołobrzeg, Mia-
sto Białogard oraz miast i gmin: Bę-
dzino, Białogard, Biesiekierz, Bobo-
lice, Dygowo, Gościno, Karlino, Ko-
łobrzeg, Manowo, Mielno, Polanów, 
Sianów, Siemyśl, Świeszyno, Tycho-
wo, Ustronie Morskie).

 Oczywiście są również projekty  
skierowane na działania w całym wo-
jewództwie.

Jak znaleźć dofinansowanie na 
nasze potrzeby?

Aby znaleźć dla siebie dofinanso-
wanie musimy sprawdzić czy spełnia-
my podstawowe kryteria: 

-  czy znajdujemy się w grupie pod-
miotów uprawnionych do dofinanso-
wania z określonego działania, 

- czy nasze działania, jakie chcieli-
byśmy sfinansować mieszczą się w ka-
talogu zadań możliwych do realiza-
cji w opublikowanym przez instytu-
cję zarządzająca (oceniającą projekty 

i rozliczającą dofinansowanie)  regu-
laminie konkursu,

- czy termin realizacji projektu od-
powiada naszym potrzebom,

- czy dysponujemy środkami na 
ewentualny wkład własny wymagany 
w  projekcie,

- czy czas  trwania naboru jest wy-
starczający na złożenie przez nas 
wniosku aplikacyjnego (czy zdąży-
my z opisem działań i diagnozą w 
określonym terminie).

Kto może się starać o dofinanso-
wanie?

Projektodawcą we wszystkich ro-
dzajach działań mogą być: organ pro-
wadzący szkołę, jakim jest  jednostka 
samorządu terytorialnego lub  stowa-
rzyszenie czy osoba fizyczna prowa-

dząca działalność edukacyjną. Każ-
da placówka edukacyjna  obejmująca  
wsparciem swoich uczniów musi prze-
prowadzić indywidualną diagnozę 
potrzeb (zatwierdzoną przez organ 
prowadzący) na podstawie, której 
może ubiegać się o dofinansowanie na 
poszczególne działania projektowe. 
Indywidualna diagnoza potrzeb szkół 
określa potrzeby, bariery i formy 
wsparcia, jakie wynikają z przeprowa-
dzonych ankiet, czy wywiadów. Po-
szczególne działania w projekcie są 
skierowane na wielokierunkowy roz-
wój młodego człowieka. Każda z osób 
otrzymująca wsparcie, zwana benefi-
cjentem ostatecznym (jest ostatecz-
nym odbiorcą działań w ramach pro-
jektów) zostaje objęta w przypadku 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych zajęciami z doradztwa eduka-
cyjno-zawodowego zarówno indywi-
dualnego jak i grupowego. Takie skie-
rowanie działań umożliwia zbadanie 
predyspozycji i preferencji zawodo-
wych uczniów a co za tym idzie do-
pasowanie dalszej drogi edukacyjnej i 
zawodowej do indywidualnie opraco-
wanego planu działania. 

Polityki wspólnotowe 
Bardzo ważną sprawą przy dia-

gnozie i opisie działań projektowych 
jest zwrócenie uwagi na zgodność z 
właściwymi politykami i zasadami 
wspólnotowymi takimi jak:

Zasada równości szans i niedy-
skryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościam.  Jest 
to sposób zaplanowania i wdrażania 
konkretnych działań, które muszą 
uwzględniać potrzeby oraz bariery 
związane z  płcią, a także obalać ste-
reotypy. Zadania w projekcie nie po-
winny ograniczać udziału osób z nie-
pełnosprawnościami.

Zasada zrównoważonego rozwoju 
rozwój, który zapewnia zaspokojenie 
potrzeb obecnych pokoleń, nie prze-
kreślając możliwości zaspokojenia 
potrzeb pokoleń następnych. „Zrów-
noważony rozwój to dążenie do po-
prawy jakości życia przy zachowaniu 
równości społecznej, bioróżnorodno-
ści i bogactwa zasobów naturalnych”. 
(Gerwin M., Lokalne inicjatywy roz-
wojowe).

W każdym projekcie obowiązko-
wym jest uwzględnienie powyższych 
zasady, gdyż jest to tzw. kryterium 
strategiczne . Po ocenie formalnej na-
stępuje ocena merytoryczna projek-
tu, która zazwyczaj dokonywana jest 
przez dwóch niezależnych eksper-
tów. W regulaminie konkursów za-
mieszczane są zazwyczaj karty oceny 
z punktacją oraz określeniem mini-
malnego progu punktowego do reko-
mendowania projektu do otrzymania 
dofinansowania.

Wnioski na konkursy ogłaszane z 
RPO WZ składa się  poprzez interne-
towy system LSI2014, po wypełnieniu 
dokładnie i  zgodnie z instrukcją po-
szczególnych pól wniosku. Termin, w 
którym należy złożyć wniosek oraz 
przewidywany termin rozstrzygnięcia 
konkursu podane są zawsze w regu-
laminie. Nowością w obecnym okre-
sie programowania  jest to, że wnio-
ski składane są w wersji elektronicz-
nej a tylko pierwszą stronę wysyła się 
w  wersji papierowej.

Konkursy na zadania edukacyj-
ne finansowane z Funduszy Europej-
skich w województwie zachodnio-
pomorskim ogłaszane  są przez dwie 
instytucje podzielone ze względu na 
rodzaj projektów i finansowanie tj. 
projekty szkoleniowe (miękkie) Wo-
jewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. 
Natomiast  konkursy na projekty in-
frastrukturalne  (twarde) Urząd Mar-
szałkowski Województwa Zachod-
niopomorskiego. 

Regionalny Program Operacyj-
ny Województwa Zachodniopomor-
skiego 

RPO WZ podzielone jest na 10 czę-
ści tzw. osi priorytetowych,  osie VIII 
i IX dotyczą działań związanych z 
kształceniem, infrastrukturą wyko-
rzystywaną na działania edukacyjne 
oraz rozwojem młodego człowieka.  

Oś Priorytetowa: VIII Edukacja 
Edukacja przedszkolna 
 8.4 Upowszechnienie edukacji 

przedszkolnej oraz wsparcie szkół i 
placówek prowadzących kształcenie 
ogólne oraz uczniów uczestniczących 
w kształceniu podstawowym, gimna-
zjalnym i ponadgimnazjalnym w ra-
mach Strategii ZIT dla Koszalińsko-
-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obsza-
ru Funkcjonalnego nabór trwa do  
30.11.2016 roku.

W ramach powyższych działań 
można pozyskać środki między in-
nymi na utworzenie przedszkola (no-
wych miejsc), wydłużenie godzin 
funkcjonowania przedszkola oraz  
poszerzenie oferty zajęć specjalistycz-
nych oferowanych przez przedszkola. 
Jednocześnie istnieje możliwość sfi-
nansowania dokształcania nauczycie-
li wychowania przedszkolnego. 

Szkoły podstawowe, gimnazjalne 
i ponadgimnazjalne ogólnokształ-
cące 

8.2 Wsparcie szkół i placówek pro-
wadzących kształcenie ogólne oraz 
uczniów uczestniczących w kształce-
niu podstawowym, gimnazjalnym i 
ponadgimnazjalnym nabór trwa do 
12.01.2017 roku.

8.4 j.w. w ramach Strategii ZIT dla 
Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardz-
kiego Obszaru Funkcjonalnego nabór 
trwa zamknięcie - 30.11.2016 roku.

Działania, na jakie możemy uzy-
skać dofinansowanie to zajęcia poza-
lekcyjne z przedmiotów matematycz-
no-przyrodniczych, języków obcych, 
informatyki i technologii komuni-
kacyjnych.   Wszyscy uczniowie, dla 
których będą organizowane zajęcia w 
projekcie będą również obowiązko-
wo objęci wsparciem edukacyjno-za-
wodowym w celu określenia ich pre-
dyspozycji zawodowych i pomoc w 
wyborze dalszej drogi edukacyjnej i 
zawodowej.   W projekcie można też 
zaplanować działania dla nauczycieli 
służące ich doskonaleniu.

Szkoły ponadgimnazjalne zawo-
dowe, technika, zawodówki oraz 
pozaszkolne formy kształcenia za-
wodowego dla dorosłych 

8.8 j.w. w ramach Strategii ZIT dla 
Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardz-
kiego Obszaru Funkcjonalnego nabór 
trwa zamknięcie - 30.11.2016 roku.
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Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich, ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Działania skierowane dla uczniów i 
słuchaczy szkół prowadzących kształ-
cenie zawodowe wpływają na uzy-
skanie przez nich dodatkowych kwa-
lifikacji oraz nabycie praktycznych 
umiejętności zawodowych (staże lub 
praktyki u pracodawców). Działania, 
także dla osób dorosłych zaintereso-
wanych z własnej inicjatywy zdoby-
ciem, uzupełnieniem lub podnosze-
niem kwalifikacji zawodowych.

Tworzenie i rozwój ukierunko-
wanych branżowo centrów kształ-
cenia zawodowego i ustawicznego 
(CKZiU),

Rozwój doradztwa zawodowego w 
szkołach i placówkach kształcenia za-
wodowego.

Oś Priorytetowa: IX Infrastruktu-
ra publiczna 

9.4 Inwestycje w infrastrukturę  pod-
miotów prowadzących kształcenie ogól-
ne na poziomie podstawowym, gimna-
zjalnym i ponadgimnazjalnym - nabór 
nie rozpoczęty (termin nieznany).

W ramach typu projektu możliwa 
jest realizacja m. in.: 

− rozbudowa, przebudowa, do-
stosowanie istniejącej infrastruktury 
przede wszystkim dla osób niepełno-
sprawnych, 

− dostosowanie oraz wyposażenie 
sal dydaktycznych w zakresie kom-
petencji kluczowych (ICT, nauk przy-
rodniczo-matematycznych, języków 
obcych)

9.6 Ośrodki popularyzujące naukę-  
nabór nie rozpoczęty 

- budowa, rozbudowa, adaptacja 
infrastruktury instytucji popularyzu-
jących naukę i innowacje.

tworzenie specjalistycznych labo-
ratoriów, pokojów doświadczalnych 
wraz z dostosowaniem infrastruktu-
ry, a w uzasadnionych przypadkach 
również na budowę niezbędnej infra-
struktury

9.8 Infrastruktura szkolnictwa za-
wodowego- nabór nie rozpoczęty 

W ramach typu projektu możliwa 
jest realizacja m. in.: 

− rozbudowa, przebudowa i funk-
cjonalne dostosowanie placówek 
kształcenia zawodowego, 

− inwestycje w infrastrukturę Pań-
stwowych Wyższych Szkół Zawodo-
wych, z uwzględnieniem konieczno-
ści wsparcia działań wynikających z

inteligentnych specjalizacji, 
− tworzenie infrastruktury o zasię-

gu co najmniej regionalnym, na po-
trzeby kształcenia zawodowego. 

− dostosowanie oraz wyposażenie 
sal dydaktycznych– jedynie w sytu-
acji braku możliwości/wykorzystania 
wsparcia z EFS.

- budowa nowych obiektów możli-
wa będzie jedynie w sytuacji, gdy nie 
ma możliwości adaptacji istniejącej 
infrastruktury. 1

PO WER - Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój 

Program Operacyjny Wiedza Edu-
kacja Rozwój skierowany jest do wie-
lu grup docelowych:

 Grupy docelowe czyli ostateczni 
odbiorcy wsparcia w ramach realizo-
wanych projektów to m.in.:
•	 osoby młode, w tym niepełno-

sprawne, do 30 roku życia bez pra-
cy, które nie uczestniczą w kształ-
ceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria 
NEET),

•	 pracownicy administracji publicz-
nej,

•	 jednostki samorządu terytorialne-
go (w tym jednostki organizacyjne 
pomocy społecznej) i ich pracow-
nicy,

•	 instytucje pomocy i integracji spo-
łecznej i ich pracownicy,

•	 absolwenci szkół i placówek syste-
mu oświaty prowadzących kształ-
cenie zawodowe,

•	 pracownicy systemu oświaty,
•	 placówki doskonalenia nauczycie-

li,
•	 biblioteki pedagogiczne,
•	 poradnie psychologiczno-pedago-

giczne, itp.

Wspierane są, m.in.  innowacje 
społeczne, projekty mobilności mię-
dzynarodowej i współpraca ponadna-
rodowa, a także wsparcie szkolnictwa 
wyższego. 

Projektodawcami w projektach w 
ramach POWER mogą być: szkoły, 
stowarzyszenia, organy prowadzące 
placówki oświatowe, szkoły wyższe 
a także inne podmioty prowadzące  
działalność w obszarze edukacji. 
Szczegółowy opis uprawnionych pro-
jektodawców jest zawsze określany w 
dokumentacji konkursowej lub regu-
laminie naboru. Wnioski o dofinan-
sowanie składa się w elektronicznym 
systemie „sowa” https://sowa.efs.gov.
pl/ zgodnie z instrukcją. 

Na lata 2014-2020 w programie 
Wiedza Edukacja Rozwój przewi-
dziane są następujące formy wspar-
cia:

Programy mobilnościowe
W wymiarze ponadnarodowym 

programy mobilności służą nabyciu 
nowych umiejętności  i kompetencji 
oraz ich doskonaleniu, a także zdoby-
ciu doświadczenia zawodowego przez 

1 źródło: rpo.wzp.pl

osoby na różnym etapie kształcenia 
i kariery zawodowej. Przyczyniają 
się również do poprawy jakości 
funkcjonowania, w tym udoskonale-
nia metod pracy i zarządzania, pod-
miotów prywatnych i publicznych.

Przykładem wykorzystania Fundu-
szy Europejskich na realizację progra-
mu mobilnościowego,  jest realizacja 
w latach 2011-2014 projektu z pro-
gramu Leonardo da Vinci w ramach, 
którego uczniowie Zespołu Szkół nr 1 
w Goleniowie odbyli staż zagraniczny 
w Niemczech. Uczniowie efektywnie 
wykorzystali wymianę międzynaro-
dową na rozwój zawodowy i języko-
wy. Korzyści z realizacji projektu spo-
wodowały  ponowne staranie się  ZS 
nr 1 o środki,  tym razem z programu  
Erasmus +.

W roku 2014 otrzymaliśmy dofinan-
sowanie na staże w hotelach  u naszego 
partnera niemieckiego z  Greisfwaldu 
(Hotel Galerie, Hotel Kronprinz, VCH 
Hotel). Staż obejmował szkolenie za-
wodowe w zakresie hotelarstwa. Dzięki 
stażowi w Greifswaldzie uczennice za-
poznały się z nowoczesnymi metoda-
mi obsługi gościa hotelowego, nauczy-
ły się posługiwania technikami pracy 
na różnych stanowiskach w różnych 
rodzajach i kategoriach bazy noclego-
wej. Bardzo ważnym aspektem tego 
działania była praktyczna nauka języ-
ka niemieckiego. Nasza szkoła po raz 
kolejny aplikowała o środki w ramach 
programu mobilności ponadnarodo-
wej-Warto!.”

(Wywiad: Izabela Dudziec -koor-
dynator projektu z ZS nr 1 Goleniów.)

Erasmus+ to program Unii Euro-
pejskiej w dziedzinie edukacji, szko-
leń młodzieży i sportu na lata 2014-
2020. Erasmus+ opiera się na osią-
gnięciach europejskich programów 
edukacyjnych, które funkcjonowały 
przez 25 lat  i jest wynikiem połącze-
nia następujących europejskich ini-
cjatyw realizowanych przez Komi-
sję Europejską w latach 2007-2013: 
programu „Uczenie się przez całe ży-
cie”, programu „Młodzież w działa-
niu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, 
Edulink, oraz programów współpra-
cy z krajami uprzemysłowionymi w 
dziedzinie szkolnictwa wyższego. Do-
finansowanie na działania edukacyj-
ne w ramach Erasmus+  można do-
stać tylko wówczas gdy są one prze-
widziane do realizacji w partnerstwie 
z co najmniej jednym z  podmiotów z 
krajów uczestniczących.

 Do   krajów uczestniczących w 
programie należą: 28 państw człon-
kowskich Unii Europejskiej; państwa 
EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, 
Norwegia; państwa kandydujące do 
UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Re-
publika Macedonii. 2

AKTUALNOŚCI:
Konkurs dotyczący nauki progra-

mowania dla nauczycieli szkół podsta-
wowych:

W dniach 29 sierpnia – 30 listopada 
2016 r.  można składać wnioski o dofi-
nansowanie w ramach Działania 3.2 
„Innowacyjne rozwiązania na rzecz ak-
2 źródło: http://erasmusplus.org.pl/o-pro-
gramie/ 

tywizacji cyfrowej” Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa. 

Celem tego rodzaju projektów jest 
rozwijanie kompetencji nauczycie-
li edukacji wczesnoszkolnej w zakresie 
nauczania programowania.  Umożli-
wi to nauczycielom prowadzenie zajęć 
pozalekcyjnych z programowania dla 
uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej z 
gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

 Działania na jakie można uzyskać 
dofinansowanie: 

a) indywidualne lub grupowe zajęcia 
z programowania dla nauczycieli edu-
kacji wczesnoszkolnej w celu wyposa-
żenia ich w wiedzę i umiejętności do 
prowadzenia zajęć z uczniami klas 1-3 
szkoły podstawowej 

b) zakup sprzętu niezbędnego do 
prowadzenia zajęć (komputerów albo 
tabletów, robotów, drukarek 3d, czuj-
ników, urządzeń pomiarowych, syste-
mów głosowań, kamer) w ramach pro-
jektu 

c) pomoc mentora w prowadzeniu 
zajęć przez nauczyciela (wspomaganie) 

Podmioty uprawnione do ubiegania 
się o wsparcie: 

- organizacje pozarządowe, 
- partnerstwa organizacji pozarządo-

wych z JST, 
- instytucje prowadzące działalność 

w zakresie uniwersytetów trzeciego 
wieku, 

- instytucje publiczne z obszaru na-
uki, 

- instytucje publiczne z obszaru edu-
kacji 

- instytucje publiczne z obszaru kul-
tury, 

 - szkoły wyższe, 
-  partnerstwa pomiędzy powyższy-

mi podmiotami. 
Minimalna wartość projektu nie 

może być niższa niż 300 tys. PLN a 
wyższa niż 1,7 mln złotych, wkład wła-
sny musi wynosić 5% wartości projektu.

 źródło: https://mc.gov.pl/aktualnosci/

Konkurs w ramach działania 
8.2 RPO W,  ogłoszenie o naborze- 
10.11.2016roku.

W dniach od 14 grudnia 2016  do 
12.stycznia 2017 r. można składać 
wnioski o dofinansowanie w ramach 
Działania 8.2 Wsparcie szkół i placó-
wek prowadzących kształcenie ogólne 
oraz uczniów uczestniczących w kształ-
ceniu podstawowym, gimnazjalnym i 
ponadgimnazjalnym.

 Celem projektów jest:
 TYP 1: Kształcenie u uczniów i słu-

chaczy kompetencji kluczowych oraz 
właściwych postaw i umiejętności nie-
zbędnych na rynku pracy

TYP 2: Doskonalenie umiejętności 
i kompetencji zawodowych nauczycie-
li prowadzących kształcenie w zakresie 
stosowania metod i form organizacyj-
nych sprzyjających kształtowaniu i roz-
wijaniu u uczniów kompetencji kluczo-
wych niezbędnych na rynku pracy oraz 
właściwych postaw/umiejętności

TYP 3: Indywidualizację pracy z 
uczniem ze szczególnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym ucznia młod-
szego i wsparcie uczniów zagrożonych 
przedwczesnym zakończeniem nauki 
szkolnej

TYP 4: Tworzenie warunków dla na-
uczania opartego na metodzie ekspery-
mentu

TYP 5: Korzystanie z technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych (TIK) 3

Konkurs w ramach Erasmus +
Od dnia 18.10.2016 można skła-

dać wnioski aplikacyjne dotyczących 
tworzenia partnerstwa między sekto-
rem kształcenie i szkolenia zawodo-
we a biznesem, ukierunkowanych na 
promowanie uczenia się opartego na 
pracy oraz przygotowania zawodowe-
go w przedsiębiorstwach. Przedmioto-
we partnerstwa powinny mieć na celu 
zwiększanie udziału przedsiębiorstw 
oraz partnerów społecznych w projek-
towaniu i realizacji kształcenia i szko-
lenia zawodowego oraz wspieranie w 
tym procesie uczenia się opartego na 
pracy. Wnioski należy zatem składać w 
ramach jednej z następujących dwóch 
części:

1. Partnerstwa lokalne i regionalne 
(część 1)

Wsparcie partnerstwa między orga-
nizatorami kształcenia i szkolenia za-
wodowego; (publicznymi lub prywat-
nymi) małymi, średnimi lub dużymi 
przedsiębiorstwami bądź izbami prze-
mysłowymi, handlowymi i rzemieślni-
czymi lub innymi organizacjami sekto-
rowymi/zawodowymi; oraz organami 
władzy lokalnej lub regionalnej.

Przedmiotowe projekty służą 
wzmocnieniu partnerstwa w zakresie 
kształcenia i szkolenia zawodowego-
-biznes na rzecz uczenia się opartego 
na pracy i przygotowania zawodowe-
go w kontekście lokalnym lub regional-
nym.

2. Partnerstwa między europejskimi 
organizacjami patronackimi a ich kra-
jowymi członkami lub jednostkami po-
wiązanymi (część 2)

Termin składania wniosków upływa 
w dniu 17.01.2017 o godz. 12.00 czasu 
brukselskiego. 4

Dane teleadresowe:
www.power.gov.pl

www.wup.pl
www.rpo.wzp.pl
www.cpe.gov.pl

www.erasmusplus.org.pl

Urząd Marszałkowski Województwa  
Zachodniopomorskiego

Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich

w Szczecinie
ul. Kuśnierska 12b, 70-536 Szczecin

Telefony do konsultantów
tel. 800 34 55 34, 91 432 94 32, 91

432 94 33, 91 432 94 35
www.fundusze-europejskie.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
Biuro Informacji i Promocji EFS  

w Szczecinie 
ul. A. Mickiewicza 41, 

70-383 Szczecin     
tel. 91 42 56 163 

e-mail: pokl@wup.pl     

Portal Funduszy Europejskich oraz 
Punkty Informacyjne Funduszy Eu-
ropejskich dostarczają potencjalnym 
beneficjentom oraz uczestnikom pro-
jektów informacji niezbędnych do 
ubiegania się o dofinansowanie.

opr. Jowita Pawlak

3 źródło: www.wup.pl
4 www.erasmusplus.org
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