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Grupy docelowe / ostateczni odbiorcy wsparcia

Działanie 9.1 – planowany nabór wniosków IV kw. 2015 r.

• dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodzice/opiekunowie prawni, 

• ośrodki wychowania przedszkolnego (OWP) i ich kadra pedagogiczna, 

Działanie 9.2 – planowany nabór – I – II kw. 2016 r.

• uczniowie/wychowankowie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne i ich 
rodzice/opiekunowie prawni, 

• szkoły oraz placówki realizujące kształcenie ogólne i ich kadra pedagogiczna, 

Działania 9.3 - planowany nabór IV kw. 2015 r. 

Działanie 9.5 – planowany nabór  I – II kw 2016 r.

• osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, podniesieniem lub
uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności osoby starsze (powyżej 50 lat)
i o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie i niższe)



Działanie 9.4 – planowany nabór IV kw. 2015 r.

• szkoły i placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe i ich kadra.

• uczniowie/słuchacze szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe

• otoczenie społeczno- gospodarcze szkół tj. m.in.: pracodawcy, przedsiębiorcy, szkoły wyższe, 
instytucje rynku pracy.

Działanie 9.6 – dwa projekty pozakonkursowe

• Wsparcie stypendialne dla uczniów – dwa projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego: 

Grupy docelowe / ostateczni odbiorcy wsparcia



Działanie 9.1: Rozwój 
edukacji przedszkolnej

Cel szczegółowy działania: 

Zwiększenie liczby miejsc 
wychowania 

przedszkolnego



Typy projektów: 

T

tworzenie  nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego 

lub

dostosowanie istniejących miejsc 
dla dzieci niepełnosprawnych

rozszerzenie oferty ośrodka 
wychowania przedszkolnego o 

dodatkowe zajęcia tj.:

specjalistyczne, w tym np. 
logopedyczne, terapeutyczne, 

psychologiczne

gimnastyki korekcyjnej

rozwijające kompetencje 
społeczno- emocjonalne

wydłużenie godzin pracy 
OWP 

doskonalenie umiejętności i 
kompetencji zawodowych 

nauczycieli ośrodków 
wychowania przedszkolnego, 
w szczególności poprzez, np.:

kursy i szkolenia doskonalące 
(teoretyczne i praktyczne)

wspieranie i moderowanie 
sieci współpracy i 

samokształcenia nauczycieli

współpracę ze 
specjalistycznymi ośrodkami 
np. specjalnymi ośrodkami 
szkolno – wychowawczymi



Działanie 9.1: Rozwój edukacji przedszkolnej

Cel szczegółowy działania:
Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego

Typy projektów:
1. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania

przedszkolnego poprzez:
a) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego;
b) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci

z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej dla tych dzieci
c) rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia tj.:

specjalistyczne (np. logopedyczne, terapeutyczne, psychologiczne), gimnastyki korekcyjnej,
• rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne,
d) wydłużenie godzin pracy OWP,
e) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania

przedszkolnego,
Realizacja działań zaplanowanych dla typów projektów wymienionych w punkcie 1 lit. b) – e) musi stanowić

uzupełnienie działań wymienionych w punkcie 1 lit. a). Każdy projekt musi zakładać wzrost liczby dzieci
uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym w nowo utworzonym albo we wspartym OWP*

* W SZOOP – ie zapisana jest możliwość realizacji typu projektu b) samodzielnie, ale poprzez przyjęcie przez KM

kryterium specyficznego dostępu – w tym konkursie została ona wykluczona.



Konkurs na realizację projektów w ramach Działania 9.1

Kwota dofinansowania: 

40 000 000,00 zł

Cross – financing – 15 %

Środki trwałe + cross 
financing – 25 %

Wkład własny – 10 %

Diagnoza

Czas realizacji – 12 
miesięcy

Utrzymanie trwałości – 24 
miesiące

Zakaz podwójnego 
finansowania

Efekt netto projektu



Działanie 9.1 

OCENA FORMALNA - Kryteria specyficzne dostępu:

Wartość projektu nie przekracza kwoty obliczonej jako iloczyn określonej we wniosku o dofinansowanie 
projektu wartości docelowej wskaźnika „Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych 
w programie” i kwoty 12 000,00 zł (limit nie dotyczy miejsc tworzonych w przedszkolach specjalnych i 

integracyjnych).

OCENA MERYTORYCZNA

Kryterium specyficzne premiujące nr 1: Projekt przewiduje objęcie wsparciem wyłącznie 
ośrodków wychowania przedszkolnego które nie korzystały ze środków EFS dostępnych w 
latach 2007-2013 w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Premia: 10 punktów

Kryterium specyficzne premiujące nr 2: Co najmniej 50% przedszkoli objętych wsparciem 
w projekcie stanowią przedszkola specjalne/integracyjne lub działania zaplanowane 
w projekcie (w ramach wsparcia na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji 
zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego) służą poprawie kompetencji 
w zakresie pedagogiki specjalnej. Premia: 15 punktów

Kryterium specyficzne premiujące nr 3: Projekt realizowany w gminie o poziomie 
upowszechnienia wychowania przedszkolnego poniżej średniej dla województwa 
podkarpackiego. Premia: 15 punktów



Działanie 9.2: Poprawa 
jakości kształcenia 

ogólnego

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.



Wsparcie 
zaplanowane w 

projektach powinno

wynikać z diagnozy 
potrzeb

być kompleksowe
być zgodne ze 
standardami

mieć trwałe 
rezultaty



Rozwój kompetencji kluczowych (matematyczno-przyrodnicze, 
technologie informacyjno-komunikacyjne, językowe) oraz postaw i 

umiejętności uczniów (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa)

Działanie 9.2 - Obszar wsparcia nr 1



• kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne)

• studia podyplomowe

• współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np.: specjalnymi ośrodkami 
szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, 
młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii,

• wspieranie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia 
nauczycieli

Nauczyciele wspierani w 
zakresie  stosowania 

metod oraz form 
organizacyjnych 

sprzyjających 
kształtowaniu i rozwijaniu 

u uczniów kompetencji 
kluczowych na rynku pracy

• dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozaszkolne, 
pozalekcyjne, rozwijające uzdolnienia, projekty edukacyjne. Kółka 
warsztaty, zajęcia w laboratoriach itp.

• wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania

• doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, ze szczególnym 
uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

• nawiązywanie współpracy z przedsiębiorcami w celu realizacji 
programów edukacyjnych

Uczniowie wspierani w 
zakresie kształtowania i 
rozwijania kompetencji 

kluczowych na rynku pracy 
oraz właściwych postaw i 

umiejętności

Formy wsparcia Działanie 9.2 - Obszar wsparcia nr 1



Tworzenie warunków dla nauczania opartego na 
metodzie eksperymentu - nauka przez doświadczenie 

(przedmioty przyrodnicze)

Działanie 9.2 - Obszar wsparcia nr 2



wyposażenie pracowni 
szkolnych w narzędzia 

do nauczania 
przedmiotów 

przyrodniczych,

doskonalenie 
umiejętności i 
kompetencji 
zawodowych 

nauczycieli, w tym 
nauczycieli 

przedmiotów 
przyrodniczych, 
niezbędnych do 

prowadzenia procesu 
nauczania opartego na 

metodzie 
eksperymentu,

kształtowanie i 
rozwijanie kompetencji 

uczniów w zakresie 
przedmiotów 

matematycznych lub 
przedmiotów 

przyrodniczych, z 
wykorzystaniem 

zakupionego 
wyposażenia lub 

wiedzy przeszkolonych 
nauczycieli.

Rekomendacje MEN dotyczące podstawowego wyposażenia pracowni przedmiotów 
przyrodniczych:

http://efs.men.gov.pl/index.php/fundusze/dokumenty/wytyczne

Formy wsparcia możliwe do dofinansowania w projektach
Działanie 9.2 - Obszar wsparcia nr 2

http://efs.men.gov.pl/index.php/fundusze/dokumenty/wytyczne


Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno -
komunikacyjnych w procesie dydaktycznym (nauczyciele 

wszystkich przedmiotów i uczniowie) – CYFROWA SZKOŁA

Działanie 9.2 - Obszar wsparcia nr 3



wyposażenie szkół lub placówek 
systemu oświaty w nowoczesne 

pomoce dydaktyczne oraz narzędzia 
TIK, w tym zapewnienie odpowiedniej 

infrastruktury sieciowo-usługowej

podnoszenie kompetencji i 
kwalifikacji zawodowych nauczycieli 
wszystkich przedmiotów w zakresie 

korzystania z narzędzi TIK

kształtowanie i rozwijanie 
podstawowych kompetencji 

cyfrowych uczniów, z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

programy rozwijania 
zaawansowanych kompetencji 

cyfrowych uczniów poprzez naukę 
programowania i myślenia 

algorytmicznego

Formy 
wsparcia

Działanie 9.2 - Obszar wsparcia nr 3



Indywidualizacja nauczania (uczniowie ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi) oraz praca z uczniem młodszym

Działanie 9.2 - Obszar wsparcia nr 4



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 niepełnosprawnościami

przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu 
indywidualizacji pracy z uczniem i efektywnego stosowania 
ww. pomocy dydaktycznych w pracy
wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
oraz uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających 
ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty

Formy wsparcia w obszarze indywidualizacji

Działanie 9.2 - Obszar wsparcia nr 4



• realizację zajęć specjalistycznych, w tym: 
zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 
logopedycznych, socjoterapeutycznych 
i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o 
charakterze terapeutycznym

• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

• warsztaty

• porady i konsultacje

• zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

Zakres 
bezpośredniego 

wsparcia dla 
uczniów ze 
specjalnymi 
potrzebami 

edukacyjnymi

Działanie 9.2 - Obszar wsparcia nr 4



Działanie 9.3: Podnoszenie kompetencji 
osób dorosłych w obszarze TIK i języków 

obcych

Cel szczegółowy działania: 

Wzrost kompetencji w obszarze TIK i 
języków obcych u osób dorosłych 

będących 
w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy



Typy projektów: 

• Kształcenie w formach pozaszkolnych (szkolenia i kursy) osób 
dorosłych,  z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, 
podniesieniem lub uzupełnieniem kompetencji kluczowych w 
zakresie TIK i języków obcych (język angielski, francuski, niemiecki)

• Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji uzyskanych drogą 
nieformalną lub pozaformalną w zakresie TIK i języków obcych, 
rozliczane stawkami jednostkowymi.

Warunki:

- szkolenia w zakresie TIK: odejście od

standardu ECDL, zgodnie z standardem

wymagań dla kompetencji cyfrowych – Rama

kompetencji informatycznych i informacyjnych.

(DIGCOMP)

– uzyskanie zewnętrznego certyfikatu,

potwierdzającego zdobycie określonych

kompetencji.



Konkurs na realizację projektów w ramach Działania 9.3

Kwota dofinansowania: 

20 000 000,00 zł

Cross – financing – n/d

Środki trwałe + cross 
financing – n/d

Wkład własny – 10 %

Minimalna wartość 
projektu :                

50 000,00 zł



Konkurs – Działanie 9.3

• Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby o 
niskich kwalifikacjach w wieku 25 i więcej i/lub osoby w 
wieku 50 lat i więcej.

• Projekt obejmuje wsparciem co najmniej 150 osób.

• Projekt zakłada wyłącznie realizację szkoleń językowych w 
zakresie określonym 
w załączniku nr 1 do Wytycznych MIR z dnia 2 czerwca 2015 
r. w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze edukacji na lata 2014-2020).

OCENA FORMALNA -
Kryteria specyficzne

• Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby 
należące do jednej i/lub więcej z poniższych grup:

• osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy oraz 
powracające na rynek pracy po przerwie związanej 
z urodzeniem i wychowywaniem dzieci, 

• osoby niepełnosprawne, 

• osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 
ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, a 
wsparcie udzielane w ramach projektu dostosowane jest do 
specyficznych potrzeb tej grupy. Premia: 30 punktów

OCENA 
MERYTORYCZNA -

Kryteria specyficzne 



Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Cel szczegółowy działania: 

Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe 
poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb 
rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół.



Poprawa warunków technicznych kształcenia 
zawodowego:

- wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych

- tworzenie  firm symulacyjnych i wykorzystywanie ich w 
procesie dydaktycznym

- wdrażanie e-learningu

- wprowadzanie innowacji pedagogicznych

Doskonalenie umiejętności i kompetencji 
zawodowych nauczycieli i instruktorów:

- kursy, praktyki, staże, 

- studia podyplomowe

- budowanie lub moderowanie sieci współpracy i 
samokształcenie

Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji uczniów:

-staże  i praktyki zawodowe w 
przedsiębiorstwach, 

-kursy przygotowawcze na studia, 

-zajęcia w szkołach wyższych, 

-obozy naukowe itp..

Współpraca z otoczeniem społeczno-
gospodarczym: 

- przedsiębiorcami (system egz. zawodowych), 

- uczelniami (wsparcie programowe i 
szkoleniowe), 

- SSE – wdrożenie modelu współpracy 
opracowanego w PO WER

Formy wsparcia



Konkurs na realizację projektów w ramach Działania 9.4

Kwota dofinansowania: 

40 000 000,00 zł

Cross – financing – 10 %

Środki trwałe + cross financing – 20 %
Wkład własny – 10 %



OCENA FORMALNA - Kryteria specyficzne dostępu

Wartość projektu nie przekracza kwoty obliczonej jako iloczyn określonej we
wniosku o dofinansowanie projektu wartości docelowej wskaźnika „Liczba
uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach
i praktykach u pracodawcy” i kwoty 6 500,00 PLN.

Wartość docelowa określonego we wniosku o dofinansowanie projektu
wskaźnika „Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem
w programie” wynosi nie mniej niż wartość wynikająca z ilorazu wartości
projektu i kwoty 100 000,00 zł.



OCENA MERYTORYCZNA - Kryteria specyficzne premiujące 

Projekt zakłada realizację studiów podyplomowych lub kursów
kwalifikacyjnych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela
kształcenia zawodowego. Premia: 5 punktów.

Praktyki lub staże zawodowe dla uczniów organizowane są wyłącznie
u pracodawców, którzy partycypują finansowo w kosztach ich organizacji
i prowadzenia w wymiarze co najmniej 5% ich wartości w przypadku MŚP i co
najmniej 10% w przypadku dużych przedsiębiorstw. Premia: 10 punktów.



Projekt obejmuje wsparciem wyłącznie szkoły lub placówki systemu oświaty 
położone na terenach wiejskich. Premia: 5 punktów.

• Projekt obejmuje wsparciem wyłącznie szkoły lub placówki systemu
oświaty, które uzyskały wyniki, z co najmniej jednego egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, niższe niż średnia zdawalność
dla danej kwalifikacji w województwie. Premia: 10 punktów.

Projekt przewiduje współpracę co najmniej dwóch szkół lub placówek
systemu oświaty oraz co najmniej jednego przedsiębiorstwa, instytucji
otoczenia biznesu lub klastra przemysłowego, na rzecz których
współpracujące szkoły mogą prowadzić kształcenie zawodowe. Premia: 5
punktów.

• Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy różnymi organami 
prowadzącymi szkół/placówek prowadzących kształcenie zawodowe, 
którego celem jest zakup / zmodernizowanie bazy dydaktycznej do 
wzajemnego udostępniania w procesie dydaktycznym. Premia 5 punktów.



Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w 
formach pozaszkolnych

9.5

Cel szczegółowy działania

Wzrost kwalifikacji osób dorosłych 
poprzez uczestnictwo w 

pozaszkolnych formach kształcenia



Formy wsparcia

Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji 
w ramach:

- KKZ
- KUZ
- innych kursów umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych 



Działanie 9.6: Wsparcie 
stypendialne dla uczniów 

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 (9.6.1)

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 (9.6.2)



Alokacja finansowa na lata 2014-2020 oraz limity i ograniczenia 
w realizacji projektów w ramach Osi IX RPO WP

Oś priorytetowa IX Alokacja finansowa 
na lata 2014-2020 
(EFS+ BP + wkład 
własny 
beneficjentów) 
[EUR]

Alokacja finansowa 
na lata 2014-2020
(EFS+ BP + wkład 
własny 
beneficjentów) 
po kursie 3,55 
[PLN]

Minimalny wkład 
własny 
beneficjenta jako % 
wydatków 
kwalifikowalnych 

Dopuszczalna 
maksymalna 
wartość cross-
financingu jako % 
finansowania 
unijnego  tj. EFS

Dopuszczalna 
maksymalna 
wartość 
zakupionych 
środków trwałych 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych

Działanie 9.1 35 294 117 125 294 115 10% 15% 25*%

Działanie 9.2 26 284 578 93 665 252 5% 10% 40%*

Działanie 9.3 18 976 418 67 334 334 10% 0% 0%

Działanie 9.4 35 294 118 125 294 119 10% 10% 20%*

Działanie 9.5 29 411 765 104  411 766 10% 5% 20%*

Poddziałanie 9.6.1 3 529 412 12 529 413 5% 0% 0%

Poddziałanie 9.6.2 2 352 942 8 352 944 10% 0% 0%

Działanie 9.6 5 882 254 20 882 357 - - -

Oś priorytetowa IX 151 234 350 536 881 943 - - -

*włączając cross-financing 
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