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„EFS dla szkolnictwa zawodowego” 



Działaniem 9.2 POKL objęte są zasadnicze
szkoły zawodowe i technika.

Wymienione typy szkół nie są natomiast 
objęte działaniem 9.2 jeżeli są szkołami dla 
dorosłych. 

Szkoły policealne co do rodzaju objęte są
działaniem 9.2 POKL.



� Szkoły zawodowe samodzielnie – na podstawie 
upoważnienia organu prowadzącego (nie posiadają 
osobowości prawnej)

� Organy prowadzące ww. szkół

� Inne podmioty o ile składane przez nie projekty 
stanowią możliwy do realizacji typ projektu (program 
rozwojowy szkoły) i projekt dotyczy konkretnej 
szkoły/szkół za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły i 
organu prowadzącego



� uczniowie i słuchacze szkół i placówek 
oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe 
(z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych)

� kadra pedagogiczna

� szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) 
prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem 
szkół dla dorosłych)

� szkoły policealne

� partnerzy społeczno - gospodarczy

� pracodawcy



� zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne i pozaszkolne) 
ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, 
ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków 
obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-
matematycznych

� doradztwo edukacyjno-zawodowe

� wprowadzanie nowych kierunków kształcenia

� wprowadzanie nowych systemów kształcenia (np. 
kształcenie modułowe)

� modyfikacja programów nauczania na kierunkach 
istniejących



� współpraca z pracodawcami, włączanie pracodawców do procesu 
kształcenia

� organizowanie praktyk i staży zawodowych (będących 
rozszerzeniem, wzbogaceniem, uatrakcyjnieniem w stosunku do 
tych wynikających z programu nauczania lub dotychczasowej 
działalności szkoły)

� finansowanie opiekunów praktyk

� doposażanie szkoły w nowoczesny sprzęt informatyczny i 
nowoczesne materiały dydaktyczne

� doposażanie szkolnych pracowni/warsztatów do nauki zawodu

� zatrudnianie do nauczania zawodu specjalistów w danej branży, nie 
będących nauczycielami



� 18 mln euro

� 75 mln zł

� dotychczas 
wykorzystano 20 mln zł

� realizowanych jest 47 
projektów w ramach 
których:

Liczba szkół 
zawodowych  które 
wdrożyły programy 
rozwojowe

83

Liczba szkół 
zawodowych  które 
wdrożyły programy 
rozwojowe we 
współpracy z 
przedsiębiorstwami

72

Liczba uczniów 
którzy wzięli udział 
w atrakcyjnych 
stażach i praktykach 
zawodowych

1250



� przeznaczono 10 mln zł w tym komponent 
ponadnarodowy 4 mln zł

Termin ogłoszenia konkursu–

październik 2011



Programy rozwojowe szkół Programy rozwojowe szkół Programy rozwojowe szkół Programy rozwojowe szkół 
i placówek prowadzących i placówek prowadzących i placówek prowadzących i placówek prowadzących 

kształcenie zawodowekształcenie zawodowekształcenie zawodowekształcenie zawodowe
ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji  w osiągnięciach 

uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie 
jakości procesu kształcenia



� kompleksowo odpowiada na zdiagnozowane
potrzeby dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze
danej szkoły/placówki oświatowej i jej uczniów
(szkół/placówek oświatowych i ich uczniów);

� kompleksowo i trwale przyczynia się do
jakościowych zmian w funkcjonowaniu
szkoły/placówki oświatowej i/lub rozszerzenia
oferty edukacyjnej danej szkoły/placówki
oświatowej (szkół/placówek oświatowych);



� zawiera elementy zgodne z polityką edukacyjną 
państwa i województwa;

� zawiera określone cele, rezultaty i działania już na 
etapie aplikowania;

Definicja programu rozwojowego wg Definicja programu rozwojowego wg Definicja programu rozwojowego wg Definicja programu rozwojowego wg 
SZOPSZOPSZOPSZOP



� działania określone w programie rozwojowym
przyczyniają się do rozwoju kompetencji
kluczowych określonych w Zaleceniach Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie kompetencji kluczowych w procesie
uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) lub
kompetencji zawodowych zgodnie z kierunkiem
kształcenia zawodowego i stanowią co najmniej
70% ogółu działań podejmowanych w projekcie



Kompetencje kluczoweKompetencje kluczoweKompetencje kluczoweKompetencje kluczowe :

1) porozumiewanie się w języku ojczystym,

2) porozumiewanie się w językach obcych

3) kompetencje matematyczne i podstawowe    
kompetencje naukowo-techniczne, 

4) kompetencje informatyczne, 

5) umiejętność uczenia się, 

6) kompetencje społeczne i obywatelskie,

7) inicjatywność i przedsiębiorczość oraz

8) świadomość i ekspresja kulturalna.



Na podstawie Strategii Rozwoju 
Województwa Podlaskiego do roku 
2020 oraz Raportu Rozwój Struktur 
Klastrowych w Polsce Wschodniej



1. Projekt realizowany jest w szkołach i 
placówkach oświatowych prowadzących 
kształcenie zawodowe w branżach:

















2222.... Projekt obligatoryjnie obejmuje modernizację
oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej
do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy
(wprowadzanie nowych kierunków kształcenia,
modyfikacja programów nauczania na kierunkach
istniejących) lub współpracę z przedsiębiorstwami
w tym obligatoryjnie w zakresie realizacji praktyk
i/lub staży dla uczniów .



Powinny stanowić rozszerzenie, Powinny stanowić rozszerzenie, Powinny stanowić rozszerzenie, Powinny stanowić rozszerzenie, 
wzbogacenie, uatrakcyjnienie w stosunku wzbogacenie, uatrakcyjnienie w stosunku wzbogacenie, uatrakcyjnienie w stosunku wzbogacenie, uatrakcyjnienie w stosunku 
do obowiązkowych praktyk wynikających do obowiązkowych praktyk wynikających do obowiązkowych praktyk wynikających do obowiązkowych praktyk wynikających 

z programu  nauczania !!z programu  nauczania !!z programu  nauczania !!z programu  nauczania !!



1. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi
biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę
czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną
działalności podmiotu) na terenie województwa
podlaskiego z możliwością udostępnienia pełnej
dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające
uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu
z kadrą projektu.

2. W ramach projektu wymagany jest wkład własny w
wysokości od 12% do 15% wartości projektu.



3. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.

4. Wartość komponentu ponadnarodowego stanowi nie
więcej niż 40% wartości projektu.

5. Projekt zakłada zastosowanie co najmniej dwóch form
działań kwalifikowanych w ramach współpracy
ponadnarodowej w tym obligatoryjnie adaptowanie
rozwiązań wypracowanych w innym kraju lub
wypracowanie nowych rozwiązań.



1. Organizowanie konferencji, seminariów, 
warsztatów i spotkań. 

2.Prowadzenie badań i analiz. 

3.Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie 
publikacji, opracowań, raportów. 

4.Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym 
kraju. 

5.Doradztwo, wymiana pracowników, staże, 
wizyty studyjne. 

6. Wypracowanie nowych rozwiązań. 



Wniosek powinien być złożony w dwóch egzemplarzach 
papierowych wraz z wersją elektroniczną (w formacie 

zip_pokl i PDF), w zamkniętej kopercie oznaczonej 
zgodnie z Dokumentacją konkursową.

Wniosek należy sporządzić w Generatorze Wniosków 
Aplikacyjnych wersja 6.4, korzystając z Instrukcji 
wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w 

ramach  PO KL i po zapoznaniu się z Dokumentacją 
konkursową.



Konkurs standardowyKonkurs standardowyKonkurs standardowyKonkurs standardowy

� Zmiana trybu na konkurs otwartyZmiana trybu na konkurs otwartyZmiana trybu na konkurs otwartyZmiana trybu na konkurs otwarty

� Termin ogłoszenia Termin ogłoszenia Termin ogłoszenia Termin ogłoszenia –––– I kwartał 2012I kwartał 2012I kwartał 2012I kwartał 2012

� Planowana alokacja Planowana alokacja Planowana alokacja Planowana alokacja –––– 20 mln20 mln20 mln20 mln
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Możliwe do dofinansowania będą 2 typy projektów:

1. Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących
kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie
dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu
kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu
kształcenia

2. WspółpracaWspółpracaWspółpracaWspółpraca szkółszkółszkółszkół iiii placówekplacówekplacówekplacówek prowadzącychprowadzącychprowadzącychprowadzących kształceniekształceniekształceniekształcenie
zawodowezawodowezawodowezawodowe zzzz pracodawcamipracodawcamipracodawcamipracodawcami wwww zakresiezakresiezakresiezakresie organizacjiorganizacjiorganizacjiorganizacji stażystażystażystaży
iiii praktykpraktykpraktykpraktyk dladladladla uczniówuczniówuczniówuczniów szkółszkółszkółszkół zawodowychzawodowychzawodowychzawodowych obejmującychobejmującychobejmującychobejmujących
praktycznąpraktycznąpraktycznąpraktyczną naukęnaukęnaukęnaukę zawoduzawoduzawoduzawodu
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Odejście od kryterium dotyczącego Odejście od kryterium dotyczącego Odejście od kryterium dotyczącego Odejście od kryterium dotyczącego 
maksymalnej wartości projektu!maksymalnej wartości projektu!maksymalnej wartości projektu!maksymalnej wartości projektu!

Brak konieczności wnoszenia wkładu Brak konieczności wnoszenia wkładu Brak konieczności wnoszenia wkładu Brak konieczności wnoszenia wkładu 
własnego przez Beneficjenta!własnego przez Beneficjenta!własnego przez Beneficjenta!własnego przez Beneficjenta!



1.1.1.1. ProjektProjektProjektProjekt realizowanyrealizowanyrealizowanyrealizowany jestjestjestjest wwww szkołachszkołachszkołachszkołach iiii placówkachplacówkachplacówkachplacówkach
oświatowychoświatowychoświatowychoświatowych prowadzącychprowadzącychprowadzącychprowadzących kształceniekształceniekształceniekształcenie zawodowezawodowezawodowezawodowe
wwww branżachbranżachbranżachbranżach:::: spożywczej,spożywczej,spożywczej,spożywczej, drzewnejdrzewnejdrzewnejdrzewnej iiii meblarskiej,meblarskiej,meblarskiej,meblarskiej,
maszynowejmaszynowejmaszynowejmaszynowej (w(w(w(w tymtymtymtym elektromaszynowej,elektromaszynowej,elektromaszynowej,elektromaszynowej,
elektronicznej,elektronicznej,elektronicznej,elektronicznej, mechatronicznejmechatronicznejmechatronicznejmechatronicznej),),),), szkutniczej,szkutniczej,szkutniczej,szkutniczej,
turystycznej,turystycznej,turystycznej,turystycznej, bieliźniarskiejbieliźniarskiejbieliźniarskiejbieliźniarskiej orazorazorazoraz budownictwiebudownictwiebudownictwiebudownictwie....

AktualizacjaAktualizacjaAktualizacjaAktualizacja kryteriumkryteriumkryteriumkryterium nastąpinastąpinastąpinastąpi wwww oparciuoparciuoparciuoparciu oooo analizęanalizęanalizęanalizę
rynkurynkurynkurynku pracypracypracypracy zzzz uwzględnieniemuwzględnieniemuwzględnieniemuwzględnieniem nowychnowychnowychnowych zalążkówzalążkówzalążkówzalążków
klastrówklastrówklastrówklastrów (starterów)(starterów)(starterów)(starterów)....



2.2.2.2. RealizacjaRealizacjaRealizacjaRealizacja programuprogramuprogramuprogramu rozwojowegorozwojowegorozwojowegorozwojowego
szkoły/szkół/placówekszkoły/szkół/placówekszkoły/szkół/placówekszkoły/szkół/placówek obligatoryjnieobligatoryjnieobligatoryjnieobligatoryjnie zakładazakładazakładazakłada
współpracęwspółpracęwspółpracęwspółpracę zzzz pracodawcą/pracodawcami,pracodawcą/pracodawcami,pracodawcą/pracodawcami,pracodawcą/pracodawcami, przyprzyprzyprzy
czymczymczymczym współpracawspółpracawspółpracawspółpraca tatatata obejmujeobejmujeobejmujeobejmuje realizacjęrealizacjęrealizacjęrealizację praktykpraktykpraktykpraktyk
i/lubi/lubi/lubi/lub stażystażystażystaży dladladladla cocococo najmniejnajmniejnajmniejnajmniej 50505050%%%% grupygrupygrupygrupy docelowejdocelowejdocelowejdocelowej
uczniówuczniówuczniówuczniów....



3. Wsparcie kierowane do szkół na obszarze
województwa podlaskiego.

4. Projektodawca w okresie realizacji projektu
prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę,
filię, delegaturę czy inną prawnie dozwoloną
formę organizacyjną działalności podmiotu) na
terenie województwa podlaskiego z możliwością
udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego
projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu
możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.



5. Kryterium ograniczające okres realizacji projektu.

6. W danym konkursie ten sam podmiot (szkoła,
placówka oświatowa) może być objęty tylko
jednym projektem.



1.1.1.1. ProjektProjektProjektProjekt wwww ramachramachramachramach programuprogramuprogramuprogramu rozwojowegorozwojowegorozwojowegorozwojowego szkołyszkołyszkołyszkoły
zakładazakładazakładazakłada wdrażaniewdrażaniewdrażaniewdrażanie modułowegomodułowegomodułowegomodułowego systemusystemusystemusystemu
kształceniakształceniakształceniakształcenia....

Za spełnianie tego kryterium przyznawana będzie
premia w wysokości 20 punktów.



Dziękuję za uwagę!

Urząd Marszałkowski  Województwa Podlaskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20

15 – 691 Białystok

Tel.    (0-85) 65 48 220

(0-85) 65 48 245

(0-85) 65 48 255

(0-85) 65 48 275

(0-85) 65 48 285

(0-85) 65 48 209

Faks: (0-85) 65 48 220

INFOLINIA: 0 801 308 008 

www.pokl.wrotapodlasia.pl


