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PRIORYTET VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich

INSTYTUCJA POŚREDNICZACA: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego, 
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie (m.in. dla Działania 6.1)



DZIAŁANIE 6.1 POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE 
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE

TYPY PROJEKTÓW (OPERACJI) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI:

• Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. 
poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia 
zawodowego;

• Organizacja warsztatów oraz szkoleń nabywania kompetencji;
• Wsparcie psychologiczno – doradcze osób wchodzących i powracających na 

rynek pracy;
• Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z 

następujących form wsparcia:
– Pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe;
– Staże/praktyki zawodowe;
– Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany 

kwalifikacji zawodowych
• Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia 

zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego 
dla wolontariusza. 

• Wsparcie doradczo – szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w 
ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy.

PODDZIAŁANIE 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na 
regionalnym rynku pracy.



Projekty (operacje) będzie można realizować 
także we współpracy ponadnarodowej

PLANOWANY TERMIN OGŁOSZENIA KONKURSU:
II kwartał 2012 r.

Formy działań w ramach współpracy ponadnarodowej:

• Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań,

• Prowadzenie badań i analiz,

• Przygotowanie tłumaczenia i wydawanie publikacji, 
opracowań i raportów,

• Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju,

• Wypracowanie nowych rozwiązań.



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW:
KRYTERIA DOSTĘPU (weryfikowane na etapie oceny formalnej):

• Projekt jest skierowany do grup docelowych, z obszaru subregionu ełckiego
(powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski).

• Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na 
terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

• Okres realizacji projektu max. 18 m-cy, początek realizacji do 30.09.2012 r.

• Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie każdego uczestnika.

• Projekt w minimum 75% obejmuje wsparciem osoby z jednej z kategorii:
– Osoby w wieku powyżej 50 roku życia;
– Osoby w wieku 15-24 lat (w tym min. 50% wchodzących po raz pierwszy 

na rynek pracy);
– Osoby niepełnosprawne

• Projekt zapewnia osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnienia na 
poziomie co najmniej 35%. W przypadku projektów adresowanych w 100% 
do osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 20%.

• Beneficjent składa max. 2 wnioski w ramach danej rundy konkursowej.



Dodatkowe kryteria dostępu przy realizowaniu 
projektów we współpracy ponadnarodowej

• Okres realizacji projektu nie może przekraczać 24 miesięcy.

• Projekt musi w 100% obejmować wsparciem osoby niepełnosprawne 
albo osoby powyżej 50 roku życia.

• Projekt musi zakładać co najmniej adaptowanie rozwiązań 
wypracowanych w innym kraju.



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (cd):
KRYTERIA STRATEGICZNE (weryfikowane na etapie oceny merytorycznej) to m.in:

• Projekt w 100% obejmuje wsparciem osoby niepełnosprawne. 

• Projekt zakłada zatrudnienie uczestników projektu po zakończeniu jego realizacji u 
Beneficjenta lub Partnera na poziomie min. 20%.

• Projekt przewiduje partnerstwo instytucji rynku pracy z podmiotem/ami
działającym/i na rzecz integracji społecznej (wyłącznie ośrodki pomocy społecznej, 
powiatowe centra pomocy rodzinie i organizacje pozarządowe działające na 
obszarze realizacji projektu)

• Co najmniej 50% uczestników to osoby zaliczające się do przynajmniej jednej z 
kategorii: osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne oraz mieszkańcy 
terenów wiejskich.

• Realizowane szkolenia zawodowe powinny być dostosowane do potrzeb 
pracodawców działających w obszarach: rolno-spożywczym, meblarsko-drzewnym, 
turystycznym (w tym hotelarstwo i gastronomia), budowlanym (w tym 
budownictwo drogowe), spawalnictwie, usługach opiekuńczych, produkcji wyrobów 
stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

• oraz  spełniają co najmniej jeden z następujących warunków: kończą się egzaminem 
zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje, 
kończą się uzyskaniem uprawnień do uzyskania zawodu, prowadzone są w oparciu 
o certyfikowane programy nauczania 



PRIORYTET VII
Promocja integracji społecznej 

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego, 



DZIAŁANIE 7.2. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE 
SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ

TYPY PROJEKTÓW (OPERACJI) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI:

KONKURS I:

1. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji 
zawodowych,

2. staże,
3. poradnictwo psychologiczne,
4. rozwój nowych form i metod wsparcia na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. 

centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej),
5. rozwój usług ułatwiających m.in. powrót na rynek pracy,
6. promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym,
7. wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży 

(świetlice środowiskowe, kluby środowiskowe),
8. poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,

KONKURS II:

1. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej tj. Centrów Integracji 
Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej oraz podmiotów 
działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, z wyjątkiem warsztatów terapii 
zajęciowej

PODDZIAŁANIE 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym



Projekty (operacje) będzie można realizować także 

dot. konkursu I (operacje od 1 do 8)

Projekty (operacje) będzie można realizować także 
we współpracy ponadnarodowej

dot. konkursu I (operacje od 1 do 8)

Formy działań w ramach tej współpracy:

• Prowadzenie badań i analiz,

• Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań,

• Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju,

• Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne,

• Wypracowanie nowych rozwiązań.



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW:
KRYTERIA DOSTĘPU:

• Projektodawca lub Partner, będący (1 i 2):

– instytucją pomocy i integracji społecznej,
– organizacją pozarządową lub innym podmiotem działającym w sferze pomocy i integracji 

społecznej, np. zakładem aktywności zawodowej, warsztatem terapii zajęciowej,
– instytucją działającą w obszarze rynku pracy,

posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze, którego 
dotyczy projekt.

• Projektodawca składa max. 2 wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu (1 i 2).

• Okres realizacji projektu wynosi minimum 24 miesiące (1 i 2).

• Min. okres realizacji działań w Centrum Integracji Społecznej w odniesieniu do każdego 
uczestnika projektu wynosi 12 miesięcy, a w Klubie Integracji Społecznej 6 miesięcy (2).

• Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie co 
najmniej 20% w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie (1 i 2).

• Projekt zakłada kompleksowe wsparcie uczestników poprzez zastosowanie co najmniej 
trzech różnych typów działań w odniesieniu do każdego uczestnika projektu (1).

• Grupa docelowa: w 100% osoby w wieku 50+ (1) / w 100% osoby w wieku 15-24 lata (2).

• Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego (1 i 2).



Dodatkowe kryteria dostępu przy realizowaniu 
projektów we współpracy ponadnarodowej

dot. konkursu I (operacje od 1 do 8)

• Projekt zapewni zaadaptowanie rozwiązania zagranicznego do warunków 
polskich lub/i wypracowanie nowego rozwiązania we współpracy z 
partnerem ponadnarodowym.

• Projekt zakłada przygotowanie zawodowe do podjęcia zatrudnienia w 
sektorze „zielonej gospodarki” (odnawialne źródła energii) lub „srebrnej 
gospodarki” (nowe kwalifikacje zawodowe na rzecz osób starszych).



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (cd):

KRYTERIA STRATEGICZNE (m.in.):

• Projekt realizowany jest w partnerstwie podmiotów publicznych i 
niepublicznych, instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku 
pracy oraz przedsiębiorców (1 i 2).

• Projekt zapewnia wsparcie działalności centrum integracji społecznej na 
terenie powiatów, w których nie działają takie instytucje, lub klubu 
integracji społecznej, na terenie gmin, w których nie działają takie 
instytucje (2).

• Projekt zakłada kontynuację działań w odniesieniu do każdego uczestnika 
projektu (2).



PODDZIAŁANIE 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej

TYPY PROJEKTÓW (OPERACJI) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI:

• Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania instytucji wspierających 
ekonomię społeczną, zapewniających:
– dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych,
– doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w postaci punktów lub centrów 

doradztwa), w tym doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych 
źródeł finansowania np. w postaci pożyczek,

– szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do 
założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,

– usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego (m.in. poprzez budowę 
sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju 
podmiotów ekonomii społecznej),

– promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii 
społecznej.

• Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł 
finansowania instytucji wspierających ekonomię społeczną oraz spółdzielni 
socjalnych.

EKONOMIA SPOŁECZNA 
- wspieranie przedsiębiorczości wśród ludzi wykluczonych z rynku pracy



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
KRYTERIA DOSTĘPU (m.in.):

• Projektodawca lub Partner, będący:
– instytucją pomocy i integracji społecznej,
– jednostką zatrudnienia socjalnego,
– organizacją pozarządową lub innym podmiotem działającym w sferze pomocy i 

integracji społecznej, np. zakładem aktywności zawodowej, warsztatem terapii 
zajęciowej,

– instytucją działającą w obszarze rynku pracy.

posiadający co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności, której 
dotyczy projekt/co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu ośrodka wspierania 
ekonomii społecznej.

• Wniosek o dofinansowanie projektu powinien obejmować teren powiatów: 
węgorzewskiego, gołdapskiego, giżyckiego, oleckiego, ełckiego oraz piskiego.

• Projekt będzie obejmował doradztwo biznesowe w zakresie pozyskiwania 
zewnętrznych źródeł finansowania.

• Minimalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące.

• Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu  na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego.

• Projekt zapewnia trwałość funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii 
społecznej realizującej usługi w zakresie typu operacji nr 1 co najmniej 2 lata po 
zakończeniu jego realizacji.



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (cd):

KRYTERIA STRATEGICZNE (m.in.):

• Projekt realizowany jest w partnerstwie podmiotów publicznych i 
niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku 
pracy oraz przedsiębiorców.

• Projekt przewiduje tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej 
w zawodach deficytowych wynikających z potrzeb lokalnego rynku pracy.



DZIAŁANIE 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy

TYPY PROJEKTÓW (OPERACJI) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI:

• Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, 
obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących:
– Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
– Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę 

kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
– Poradnictwo zawodowe,
– Pośrednictwo pracy,
– Zatrudnienie wspomagane wsparciem osoby niepełnosprawnej przez 

trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy,
– Staże i praktyki zawodowe,
– Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i 

sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ,

• Działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania 
edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w 
środowisku pracy



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
KRYTERIA DOSTĘPU:

• Projektodawca lub Partner, będący:
– instytucją pomocy i integracji społecznej,
– jednostką zatrudnienia socjalnego,
– organizacją pozarządową lub innym podmiotem prowadzącym działalność w 

sferze pomocy i integracji społecznej, np. zakładem aktywności zawodowej, 
warsztatem terapii zajęciowej,

– instytucją działającą w obszarze rynku pracy.
posiadający co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze, 
którego dotyczy projekt.
• Projektodawca składa max. 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu.
• Okres realizacji projektu wynosi minimum 24 miesiące.
• Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnienia na poziomie co 

najmniej 20% w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.
• Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego.

KRYTERIA STRATEGICZNE (m.in.):

• Projekt realizowany jest w partnerstwie podmiotów publicznych i niepublicznych 
instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy oraz przedsiębiorców.



PRIORYTET VIII 
Regionalne kadry gospodarki 

INSTYTUCJA POŚREDNICZACA:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Departament 
Europejskiego Funduszu Społecznego



DZIAŁANIE 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

TYPY PROJEKTÓW (OPERACJI) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI:

• Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze 
szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i 
średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym z potrzebami 
przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno-
technicznym przedsiębiorstwa.

• Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym 
dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

PODDZIAŁANIE 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych 
i doradztwo dla przedsiębiorstw



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW:
KRYTERIA DOSTĘPU:

• Grupy docelowe (mikro, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy) z obszaru 
województwa warmińsko-mazurskiego.

• Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu.
• Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. Realizacja projektu rozpocznie 

się najpóźniej do końca pierwszego kwartału 2013 r.
• Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego.

KRYTERIA STRATEGICZNE (m.in.):

• Co najmniej 30% uczestników projektu stanowią osoby defaworyzowane na rynku 
pracy, tj. w wieku 50+ i/lub niepełnosprawne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

• Skierowanie wsparcia do przedsiębiorstw (i ich pracowników) prowadzących 
działalność w następujących branżach: rolno-spożywczej, turystycznej, 
budownictwie (w tym w tzw. „zielonej gospodarce”), spawalnictwie, usługach dla 
starzejącego się społeczeństwa oraz osób niepełnosprawnych, produkcji wyrobów 
stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, produkcji mebli.

W przypadku przedsiębiorstw działających w tzw. „zielonej gospodarce” wsparcie 
obejmuje szkolenia z zakresu proekologicznych rozwiązań w tematyce: systemów 
grzewczych i elektrycznych, systemów opartych na odnawialnych źródłach energii i 
biopaliwach, zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, oszczędzania energii, 
przetwarzania odpadów.



PODDZIAŁANIE 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych 
w regionie

TYPY PROJEKTÓW (OPERACJI) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI:

• Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub 
zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, 
obejmujących m.in.:
– szkolenia i poradnictwo zawodowe,
– poradnictwo psychologiczne,
– pośrednictwo pracy,
– staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w 

nowym zawodzie,
– subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego 

pracodawcy,
– bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność 

gospodarczą



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW:

KRYTERIA DOSTĘPU:

• Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru powiatów: ełckiego, 
giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego, węgorzewskiego.

• Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na 
terenie realizacji projektu.

• Projekt realizuje kompleksowe działania w ramach dwóch ścieżek 
wsparcia: zarówno szkoleniowej, jak i dotacyjnej, które prowadzą do 
uzyskania zatrudnienia bądź samozatrudnienia jego uczestników. 
Jednocześnie 100% kursów realizowanych w ramach ścieżki szkoleniowej:
– kończy się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu 

potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub
– kończy się uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu lub
– prowadzonych jest w oparciu o certyfikowane programy nauczania.

• Realizacja projektu rozpocznie się najpóźniej do końca III kwartału 2012r.

• Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej uczestników projektu wykazywany 
na zakończenie jego realizacji wynosi co najmniej 50% (uczestnicy, którzy 
podejmą pracę lub rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej)



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (cd):

KRYTERIA STRATEGICZNE (m.in.):

• Projekt jest realizowany przez Wnioskodawcę posiadającego siedzibę 
główną na terenie powiatu: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, 
piskiego lub węgorzewskiego

• Co najmniej 30% uczestników projektu stanowią osoby defaworyzowane
na rynku pracy, tj. w wieku 50+ i/lub niepełnosprawne i/lub osoby o 
niskich kwalifikacjach.

• Co najmniej 30% uczestników projektu stanowią pracujące osoby 
zagrożone negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w 
przedsiębiorstwach.



PRIORYTET IX 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko –
Mazurskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego



DZIAŁANIE 9.1. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE 
WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE 

OŚWIATY

TYPY PROJEKTÓW (OPERACJI) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI:

• Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form 
wychowania przedszkolnego).

• Wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych 
form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania 
dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu 
całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/ lub innych formach wychowania 
przedszkolnego.

PODDZIAŁANIE 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW:
KRYTERIA DOSTĘPU:

• Projekt zakłada wsparcie dla placówek, zlokalizowanych wyłącznie na 
obszarach wiejskich za wyjątkiem przedszkoli specjalnych i oddziałów 
integracyjnych, w których projekty mogą być realizowane również na 
terenach miejskich.

• Okres realizacji projektu wynosi pełne 24 miesiące.

• Projektodawca gwarantuje utrzymanie trwałości funkcjonowania ośrodka 
wychowania przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu przez czas 
odpowiadający okresowi realizacji projektu.

• Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na 
terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

KRYTERIA STRATEGICZNE (m.in.):

• W przypadku tworzenia placówek niepublicznych projekt zakłada formalne 
partnerstwo pomiędzy niepublicznym organem prowadzącym placówkę 
wychowania przedszkolnego, a Jednostką Samorządu Terytorialnego, na 
której terenie będzie funkcjonowała nowoutworzona placówka i/ lub 
uczelnią wyższą.

• Projekt zakłada utworzenie oddziału integracyjnego.



PODDZIAŁANIE 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

TYPY PROJEKTÓW (OPERACJI) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI:

• Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane 
na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości kształcenia, 
obejmujące m.in:
– dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne;
– doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących 

problemy w nauce lub zagrożonych z innych przyczyn zagrożonych (np. wsparcie 
dla uczniów z obszarów wiejskich, uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie 
uzależnieniom, patologiom społecznym);

– programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem 
szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, umożliwiające 
ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki;

– dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) skierowane na rozwój 
kompetencji, ze szczególnym uwzględnieniem np. języków obcych, 
przedsiębiorczości;

– rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z doradztwem edukacyjno-
zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej 
ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia (szkolne ośrodki 
kariery);

– wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania;
– wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową 

przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW:

KRYTERIA DOSTĘPU:

• Wnioskodawcą jest organ prowadzący szkołę/ placówkę, w której 
realizowany będzie projekt lub inny podmiot prowadzący statutową 
działalność w zakresie edukacji realizujący projekt w partnerstwie z 
organem prowadzącym szkołę/ placówkę, w której realizowany będzie 
projekt.

• Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na 
terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

• Projekt zakłada realizację zajęć dodatkowych wyłącznie z wykorzystaniem 
nowych, innowacyjnych form nauczania cechujących się wyższą 
skutecznością niż formy tradycyjne.



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (cd):

KRYTERIA STRATEGICZNE:

• Projekt obejmuje wyłącznie szkoły/ placówki, które nie były wcześniej 
objęte wsparciem w ramach projektów konkursowych w ramach 
Poddziałania 9.1.2 PO KL.

• Projekt obejmuje wyłącznie szkoły/ placówki zlokalizowane na terenach 
wiejskich.

• Projekt obejmuje działania z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno
- zawodowego realizowanego przez doradcę zawodowego lub nauczyciela, 
wychowawcę, psychologa albo pedagoga, posiadającego przygotowanie do 
prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

• Projekt uwzględnia specjalne potrzeby edukacyjne uczniów.



DZIAŁANIE 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu 
oświaty

TYPY PROJEKTÓW (OPERACJI) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI:

• Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy 
podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i 
regionalną polityką edukacyjną

• Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania 
kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, 
praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej 
nauki zawodu.

• Studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych 
podwyższaniem lub uzupełnianiem posiadanego wykształcenia.



Projekty (operacje 1 i 2) będzie można realizować 
także we współpracy ponadnarodowej

Formy wspólnych działań:

• Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów,

• Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju

• Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne,

• Wypracowanie nowych rozwiązań 

• Zastosowane powinny być co najmniej 2 z powyższych form współpracy, w 
tym adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju lub/i 
wypracowanie nowych rozwiązań. 



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW:

KRYTERIA DOSTĘPU:

• Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa 
warmińsko – mazurskiego.

• Projekt zakłada kształcenie nauczycieli wyłącznie w krótkich formach.

• Grupę docelową w projekcie w przynajmniej 40% stanowią nauczyciele 
zatrudnieni w szkołach na obszarach wiejskich i/ lub nauczyciele 
kształcenia zawodowego.

• Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na 
terenie województwa warmińsko – mazurskiego

• Wnioskodawca jest zobligowany do wniesienia wkładu własnego w 
wysokości 15 % ogólnej wartości budżetu projektu ze źródeł JST szczebla 
lokalnego, a przypadku pozostałych projektodawców z innych źródeł 
publicznych lub prywatnych.



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (cd):

KRYTERIA STRATEGICZNE (m.in.):

• Projekt zakłada objęcie wsparciem wyłącznie nauczycieli kształcących w 
zawodach istotnych dla rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego tj.: 
- turystyka (hotelarstwo, gastronomia, przetwórstwo spożywcze, ochrona 
środowiska), 
- budownictwo i meblarstwo, 
- ICT (teleinformatyka), 
- opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi (pielęgniarstwo, 
rehabilitacja, opieka paliatywna) 
- i/ lub w zawodach związanych z „zieloną gospodarką” związanych z 
branżą ekologiczną, ochrony środowiska itp. 
- i/ lub nabycie kwalifikacji niezbędnych w pracy z uczniami 
niepełnosprawnymi.

• Projekt zakłada przygotowanie nauczycieli do pracy w szkołach/ 
placówkach z wykorzystaniem nowych, innowacyjnych form nauczania 
cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.



DZIAŁANIE 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich

TYPY PROJEKTÓW (OPERACJI) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI:

• Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:

– działania o charakterze szkoleniowym, doradczym oraz animacyjnym 
służące zwiększeniu aktywności mieszkańców obszarów wiejskich w 
zakresie kształcenia przez całe życie na obszarach wiejskich;

– rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na 
rzecz rozwoju kształcenia przez całe życie na obszarach wiejskich.



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW:

KRYTERIA DOSTĘPU:

• Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkałe na terenie gmin 
wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców z terenu 
województwa warmińsko-mazurskiego.

• Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na 
terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

• Wnioskodawca składa maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie w ramach 
konkursu.

KRYTERIA STRATEGICZNE (m.in.):

• Projekt realizowany na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub 
miasta do 25 tys. mieszkańców, w której nie realizowano inicjatyw 
edukacyjnych w ramach wcześniejszych konkursów w ramach Działania 9.5 
PO KL.

• Projekt zakłada działania na rzecz tworzenia i funkcjonowania lokalnych 
partnerstw skierowanych na rozwiązywanie określonych problemów 
edukacyjnych na obszarach wiejskich.



DZIAŁANIE 9.6 UPOWSZECHNIENIE UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH

TYPY PROJEKTÓW (OPERACJI) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI:

• Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy 
zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem 
wykształcenia ogólnego lub kwalifikacji zawodowych.

PODDZIAŁANIE: 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w 
formach szkolnych



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW:

KRYTERIA DOSTĘPU:

• Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa 
warmińsko – mazurskiego.

KRYTERIA STRATEGICZNE (m.in.):

• Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby należące do jednej 
lub kilku z niżej wskazanych grup:

– osoby, które ukończyły 50 rok życia,

– osoby z wykształceniem co najwyżej średnim,

– osoby niepełnosprawne,

a wsparcie udzielane w ramach projektu dostosowane jest do specyficznych 
potrzeb grupy.



PODDZIAŁANIE: 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w 
zakresie ICT i znajomości języków obcych

TYPY PROJEKTÓW (OPERACJI) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI:

• Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy 
są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem 
umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości 
języków obcych.



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW:
KRYTERIA DOSTĘPU:

• Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa warmińsko – mazurskiego. 

• Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby należące do jednej lub kilku ze 
wskazanych grup:

– osoby, które ukończyły 50 rok życia,

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

– osoby z wykształceniem co najwyżej średnim,

– osoby niepełnosprawne,

– osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do 
projektu, 

• W przypadku realizacji projektu w obszarze znajomości języków obcych oraz ICT projekt zakłada 
organizację  szkoleń i kursów kończących się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie 
określonego poziomu biegłości językowej lub kompetencji. 

• Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego.

• Wnioskodawca składa maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu.

KRYTERIA STRATEGICZNE (m.in.):

• Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne 
doświadczenie w samodzielnej organizacji szkoleń/ kursów językowych i/ lub ICT.



PRZYDATNE ADRESY STRON INTERNETOWYCH:

Portal Europejskiego Funduszu Społecznego:

www.efs.warmia.mazury.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie (PO KL):

www.up.gov.pl/pokl


