
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 
na 2016 rok, dla Działań, w ramach których Instytucją Pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 

Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie Instytucji Zarządzającej (http://rpo.terminal.pl/jak-skorzystac-z-programu-regionalnego/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/harmonogram-naborow-wnioskow). 

Numer i nazwa Działania Planowany termin naborów 
(określony kwartałami albo w 
sposób bardziej szczegółowy 

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie  Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów w ramach 
konkursu  
(w zł)  

Instytucja ogłaszająca 
konkurs (wraz z 
hiperłączem do strony 
instytucji) 

Dodatkowe 
informacje 

VI RYNEK PRACY 
6.1 Usługi rozwojowe skierowane 
do przedsiębiorców i pracowników 
przedsiębiorstw w oparciu o system 
popytowy 
 

Tryb pozakonkursowy 

6.2 Wsparcie adresowane 
do przedsiębiorstw odczuwających 
negatywne skutki zmian gospodarczych 
oraz ich pracowników, mające na celu 
wspomaganie procesów adaptacyjnych 
 

     

6.3 Wsparcie dla osób zwolnionych, 
przewidzianych do zwolnienia  lub 
zagrożonych zwolnieniem  z pracy 
z przyczyn dotyczących zakładu pracy, 
realizowane w formie tworzenia 
i wdrażania programów typu 
outplacement 
 

      

6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, 
samozatrudnienia oraz tworzenia 
nowych miejsc pracy, poprzez środki 
finansowe na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej oraz wsparcie doradczo-
szkoleniowe 

Tryb właściwy dla instrumentów finansowych 
TYP 1: Kompleksowe wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 
gospodarczej w jej zakładaniu i prowadzeniu poprzez: a) przyznanie pożyczki na utworzenie 
działalności gospodarczej, b) doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, c) szkolenia i doradztwo 
w zakresie efektywnego wykorzystania pożyczki , w okresie do 12 miesięcy, od dnia rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, d) przyznanie pożyczki na utworzenie dodatkowego miejsca pracy 
w ramach założonej działalności gospodarczej (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność 
w ramach danego projektu) 
 

35 000 000 Wojewódzki Urząd Pracy 
w Szczecinie 
 https://www.wup.pl/  

 



6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób 
bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo 
i poszukujących pracy znajdujących się 
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy obejmujące pomoc w aktywnym 
poszukiwaniu pracy oraz działania 
na rzecz podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych 
 

     

Tryb pozakonkursowy - TYP 1: Instrumenty i usługi rynku pracy realizowane przez publiczne służby zatrudnienia, wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015r. poz. 149, z późn. zm.) z wyłączeniem robót publicznych 

6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia 
dostępu do opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 

Publikacja ogłoszenia - 
01.02.2016   
Nabór wniosków: otwarcie -  
02.03.2016  
zamknięcie - 31.03.2016  

Upowszechnienie dostępu do usług opieki nad dziećmi wieku do lat 
3, poprzez: 
TYP 1: Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym 
dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami 
w istniejących  
lub nowo tworzonych formach opieki (żłobki i kluby dziecięce) TYP 
2: Wsparcie istniejących instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 
w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi 
do lat 3 w instytucji (żłobki i kluby dziecięce) 
TYP 3: Dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb 
dzieci z niepełnosprawnościami, w tym finansowanie mechanizmu 
racjonalnych usprawnień, np. zatrudnienie asystenta dziecka, 
dostosowanie posiłków z uwzględnieniem specyficznych potrzeb 
żywieniowych wynikających z niepełnosprawności dziecka, zakup 
pomocy dydaktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb 
edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności, w oparciu 
o indywidualnie przeprowadzoną diagnozę 
TYP 4: Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi 
lub wynagrodzenia dziennego opiekuna (w tym finansowanie 
przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna) lub niani 
dla opiekunów dzieci do lat 3 
 

22 352 941 Wojewódzki Urząd Pracy 
w Szczecinie 
 https://www.wup.pl/  

 

6.8 Wdrożenie kompleksowych 
programów zdrowotnych dotyczących 
chorób negatywnie wpływających 
na rynek pracy, ułatwiających powroty 
do pracy, umożliwiające wydłużenie 
aktywności zawodowej oraz zwiększenie 
zgłaszalności na badania profilaktyczne 
 
 
 

     



VII WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 
7.1 Programy na rzecz integracji osób 
i rodzin zagrożonych ubóstwem 
i/lub wykluczeniem społecznym 
ukierunkowane na aktywizację 
społeczno-zawodową wykorzystującą 
instrumenty aktywizacji edukacyjnej, 
społecznej, zawodowej 
 

 Publikacja ogłoszenia - 
01.03.2016  
Nabór wniosków: otwarcie -  
04.04.2016  
zamknięcie - 25.04.2016  

TYP 3: Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych 
na obszarach rewitalizowanych 

4 500 000 Wojewódzki Urząd Pracy 
w Szczecinie 
 https://www.wup.pl/  

 

 Publikacja ogłoszenia –  
18.03.2016 
Nabór wniosków: otwarcie-  
18.04.2016  
zamknięcie – 9.05.2016 

TYP 2: Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie 
aktywnej integracji i pracy socjalnej przez ośrodki pomocy 
społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie 
z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze: 
a) społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie 

kompetencji społecznych, zaradność, samodzielności 
i aktywności społecznej; 

b) zawodowym, której celem jest pomoc w podjęciu decyzji 
dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenia 
w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności 
pożądane na rynku prac, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia; 

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia 
lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy; 

d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie 

barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie 

w społeczeństwie lub powodujących oddaleni od rynku pracy. 

 

75 000 000 Wojewódzki Urząd 
Pracy w Szczecinie 
 https://www.wup.pl/  

 

7.2 Usługi reintegracji i rehabilitacji 
społeczno-zawodowej w KIS, CIS, ZAZ, 
WTZ. 

Publikacja ogłoszenia - 
01.08.2016  
Nabór wniosków: otwarcie -  
05.09.2016  
Zamknięcie - 05.10.2016  

TYP 1: Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej, 
tj. Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, 
Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej 
oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-
zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność 
gospodarcza) 
 

11 176 471 Wojewódzki Urząd 
Pracy w Szczecinie 
 https://www.wup.pl/  

 

7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub 
funkcjonowania  (w tym wzmocnienia 
potencjału) instytucji wspierających 
ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym 
Programem Rozwoju Ekonomii 
Społecznej 
 

Publikacja ogłoszenia - 
21.12.2015  
Nabór wniosków: otwarcie -  
20.01.2016  
zamknięcie – 19.02.2016  

TYP 1: Komplementarne usługi wsparcia ekonomii społecznej 22 352 941 Wojewódzki Urząd 
Pracy w Szczecinie 
 https://www.wup.pl/  

 



7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze 
ekonomii społecznej m.in. poprzez 
wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw 
społecznych (w szczególności spółdzielni 
socjalnych) 

Publikacja ogłoszenia - 
06.06.2016  
Nabór wniosków: otwarcie -  
11.07.2016  
zamknięcie - 01.08.2016  

TYP 1: Szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, 
tutoring, współpraca, wizyty studyjne umożliwiające podnoszenie 
wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia 
i/lub rozwijania spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwa 
społecznego (w tym nabycie i rozwijanie kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie 
społecznym i/lub spółdzielni socjalnej, adekwatnie do potrzeb i roli 
danej osoby w przedsiębiorstwie społecznym)     TYP 2: Przyznanie 
środków finansowych dla spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwa 
społecznego na stworzenie miejsca pracy – zgodnie Wytycznymi 
w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 
i EFRR na lata 2014-2020  
TYP 3: Wsparcie pomostowe – wsparcie pomostowe w formie 
finansowej jest świadczone przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy 
i nie dłuższy niż 12 miesięcy 
Wsparcie pomostowe w formie finansowej jest przyznawane 
w wysokości niezbędnej do sfinansowania podstawowych kosztów 
funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego/spółdzielni 
socjalnej w początkowym okresie działania, jednak nie większej niż 
zwielokrotniona o liczbę utworzonych miejsc pracy, kwota 
minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wsparcie pomostowe 
w formie zindywidualizowanych usług jest ukierunkowane 
w szczególności na wzmocnienie kompetencji biznesowych. 

4 470 588 Wojewódzki Urząd 
Pracy w Szczecinie 
 https://www.wup.pl/  

 

7.5 Koordynacja rozwoju sektora 
ekonomii społecznej oraz wsparcie 
rozwoju sieci kooperacji i partnerstw 
ekonomii społecznej w województwie 
 

Tryb pozakonkursowy 

7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych 
świadczonych w interesie ogólnym 

Publikacja ogłoszenia - 
01.06.2016  
Nabór wniosków: otwarcie -  
04.07.2016  
zamknięcie - 01.08.2016  

Świadczenie usług społecznych (m.in. pomocy społecznej, wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych i zdrowotnych) w celu 
zwiększenia ich dostępności w tym: 
TYP 1: Rozwój usług asystenckich (skierowanych do osób 
z niepełnosprawnościami) i opiekuńczych (skierowanych do osób 
niesamodzielnych) 
TYP 2: Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej  
TYP: 3. Wsparcie dla świadczenia i rozwoju usług w mieszkaniach 
wspomaganych w tym tworzenie miejsc pobytu w nowo 
tworzonych lub istniejących w mieszkaniach wspomaganych dla 
osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

22 352 941 Wojewódzki Urząd 
Pracy w Szczecinie 
 https://www.wup.pl/  

 



społecznym. W przypadku mieszkań wspomaganych w formie 
mieszkań wspieranych możliwe jest tworzenie miejsc 
krótkookresowego pobytu 
 

7.7 Wdrożenie programów wczesnego 
wykrywania wad rozwojowych 
i rehabilitacji dzieci 
z niepełnosprawnościami oraz 
zagrożonych niepełnosprawnością 
 

     

VIII EDUKACJA  
8.1 Upowszechnienie edukacji 
przedszkolnej 

Publikacja ogłoszenia - 
01.03.2016  
Nabór wniosków: otwarcie -  
04.04.2016  
zamknięcie - 25.04.2016  

TYP 1: Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, 
w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, 
w istniejących  
lub nowoutworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego TYP 
3: Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego 
o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz  
wyrównujące zdiagnozowane deficyty 
TYP 4: Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania 
przedszkolnego TYP 5: Doskonalenie umiejętności i kompetencji 
zawodowych nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego, 
niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym 
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
 

15 000 000 Wojewódzki Urząd 
Pracy w Szczecinie 
 https://www.wup.pl/  

 

8.2 Wsparcie szkół i placówek 
prowadzących kształcenie ogólne oraz 
uczniów uczestniczących w kształceniu 
podstawowym, gimnazjalnym 
i ponadgimnazjalnym 

Publikacja ogłoszenia - 
10.11.2016  
Nabór wniosków: otwarcie -  
14.12.2016  
zamknięcie - 12.01.2017  

TYP 1: Kształcenie u uczniów i słuchaczy kompetencji kluczowych 
oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 
TYP 2: Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 
nauczycieli prowadzących kształcenie w zakresie stosowania metod 
i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu 
u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 
oraz właściwych postaw/umiejętności 
TYP 3: Indywidualizację pracy z uczniem ze szczególnymi 
potrzebami edukacyjnymi, w tym ucznia młodszego i wsparcie 
uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej 
TYP 4: Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie 
eksperymentu 
TYP 5: Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(TIK) 
 

13 097 768 Wojewódzki Urząd 
Pracy w Szczecinie 
 https://www.wup.pl/  

 



8.3 Wsparcie szkół i placówek 
prowadzących kształcenie ogólne oraz 
uczniów uczestniczących w kształceniu 
podstawowym, gimnazjalnym 
i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii 
ZIT dla Szczecińskiego Obszaru  
Metropolitalnego 

Publikacja ogłoszenia - 
01.03.2016  
Nabór wniosków: otwarcie -  
01.04.2016  
zamknięcie - 29.04.2016  

TYP 1: Kształcenie u uczniów i słuchaczy kompetencji kluczowych 
oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 
TYP 2: Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 
nauczycieli prowadzących kształcenie w zakresie stosowania metod 
i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu 
u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 
oraz właściwych postaw/umiejętności 
TYP 3: Indywidualizację pracy z uczniem ze szczególnymi 
potrzebami edukacyjnymi, w tym ucznia młodszego i wsparcie 
uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej 
TYP 4: Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie 
eksperymentu 
TYP 5: Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(TIK) 
 

29 328 000 Wojewódzki Urząd 
Pracy w Szczecinie 
 https://www.wup.pl/  

 

8.4 Upowszechnienie edukacji 
przedszkolnej oraz wsparcie szkół 
i placówek prowadzących kształcenie 
ogólne oraz uczniów uczestniczących 
w kształceniu podstawowym, 
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym 
w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-
Kołobrzesko-Białogardzkiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

Publikacja ogłoszenia - 
30.08.2016  
Nabór wniosków: otwarcie -  
30.09.2016 zamknięcie - 
31.10.2016  

  

TYP 1: Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, 
w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, 
w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania 
przedszkolnego 
TYP 2: Dostosowanie istniejących miejsc wychowania 
przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub 
realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej 
umożliwiającej dziecku z  
niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez 
wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności 
TYP 3: Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego 
o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz  
wyrównujące zdiagnozowane deficyty 
TYP 4: Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania 
przedszkolnego TYP 5: Doskonalenie umiejętności i kompetencji 
zawodowych nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego, 
niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym 
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
TYP 6: Kształcenie u uczniów i słuchaczy kompetencji kluczowych 
oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 
TYP 7: Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 
nauczycieli prowadzących kształcenie w zakresie stosowania metod 
i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu 
u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 
oraz właściwych postaw/umiejętności 
 

15 040 000 Wojewódzki Urząd 
Pracy w Szczecinie 
 https://www.wup.pl/  

 



8.6  Wsparcie szkół i placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe 
oraz uczniów uczestniczących 
w kształceniu zawodowym i osób 
dorosłych uczestniczących 
w pozaszkolnych formach kształcenia 
zawodowego 

Publikacja ogłoszenia - 
22.12.2015   
Nabór wniosków: otwarcie -  
26.02.2016  
Zamknięcie – 25.03.2016  

TYP 1: Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji 
zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu 
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz osób dorosłych 
zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem 
lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych 
TYP 2: Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe warunków 
odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe 
dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni 
lub warsztatów szkolnych placówek szkolnictwa zawodowego 
TYP 3: Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-
gospodarczym 
TYP 4: Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 
nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, 
związanych z nauczanym zawodem 
TYP 5: Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów 
kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) 
TYP 6: Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach 
kształcenia zawodowego 
 

30 000 000 

 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Szczecinie 
 
https://www.wup.pl/  

 

8.7  Wsparcie szkół i placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe 
oraz uczniów uczestniczących 
w kształceniu zawodowym i osób 
dorosłych uczestniczących 
w pozaszkolnych formach kształcenia 
zawodowego w ramach Strategii ZIT dla 
Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego 

Publikacja ogłoszenia - 
01.03.2016  
Nabór wniosków: otwarcie -  
01.04.2016  
zamknięcie - 29.04.2016  

TYP 1: Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji 
zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu 
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz osób dorosłych 
zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem 
lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych  
TYP 2: Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe warunków 
odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe 
dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni 
lub warsztatów szkolnych placówek szkolnictwa zawodowego  
TYP 3: Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-
gospodarczym 
TYP 4: Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 
nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, 
związanych z nauczanym zawodem 
TYP 5: Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów 
kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) 
TYP 6: Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach 
kształcenia zawodowego 
 

12 784 000 

 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Szczecinie 
 
https://www.wup.pl/  

 



8.8  Wsparcie szkół i placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe 
oraz uczniów uczestniczących 
w kształceniu zawodowym i osób 
dorosłych uczestniczących 
w pozaszkolnych formach kształcenia 
zawodowego w ramach Strategii ZIT dla 
Koszalińsko-Kołobrzesko-
Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego 

Publikacja ogłoszenia - 
30.08.2016  
Nabór wniosków: otwarcie - 
30.09.2016  
zamknięcie - 31.10.2016  

TYP 1: Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji 
zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu 
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz osób dorosłych 
zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem 
lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych 
TYP 2: Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe warunków 
odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe 
dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni 
lub warsztatów szkolnych placówek szkolnictwa zawodowego  
TYP 3: Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-
gospodarczym 
TYP 4: Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 
nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, 
związanych z nauczanym zawodem 
TYP 5: Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów 
kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) 
TYP 6: Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach 
kształcenia zawodowego 
 

7 520 000 

 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Szczecinie 
 
https://www.wup.pl/  

 

8.10  Wsparcie osób dorosłych, 
w szczególności osób o niskich 
kwalifikacjach i osób starszych w zakresie 
doskonalenia umiejętności 
wykorzystywania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
i porozumiewania się w językach obcych 

     

 


